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Hurá na karneval!
Vaša radosť nech je známa všetkým



Dom sv. proroka a predchodcu Jána Krstiteľa 
v Snine
Sestry služobnice Nepo-

škvrnenej Panny Márie 
začali svoju službu v Snine 

v roku 1996. Pri príchode sestier 
bol protopresbyterom otec Ivan 
Saraka, ktorý v tomto meste 
pôsobil už od roku 1982.

Na začiatku svojej misie 
bývali sestry v neďalekom 
Stakčíne, v rodnom dome 
jednej zo spolusestier. V Snine 
začali vyučovať náboženstvo 
v základných školách, pripravo-
vali deti na sviatosť zmierenia 
a Eucharistie, založili detský 
zborík a neskôr aj mládežnícky 
Zbor sv. Filipa Neriho. Pre deti 
a mládež organizovali výlety – 
v lete na niekoľko dní a počas 
roka na jeden deň. Prvými 
priekopníčkami boli  sr. Patrícia 
Parasková a sr. Hieronyma 
Kaščíková.

V auguste 1997 sa presťa-

hovali do trojizbového bytu 
v Snine, ktorý si postupne 
zariaďovali a prispôsobovali 
na bývanie. Nechýbalo tam ani 
miesto na stretnutie s Pánom – 
kaplnka. Tento byt však nebol 
na najvhodnejšom mieste, a tak 
sa sestry modlili o iné, lepšie 
bývanie.  To sa uskutočnilo 
v roku 2006, keď sa koncom 
leta presťahovali do nového 
bytu na Študentskej ulici, veľmi 
blízko  Chrámu Matky ustavič-
nej pomoci.

Vo farnosti v súčasnosti žijú 
a pôsobia dve sestry. Jedna 
vyučuje náboženstvo v základ-
ných školách v Snine a druhá 
učí náboženstvo a biológiu 
na gréckokatolíckom Gymnáziu 
sv. Jána Zlatoústeho v Humen-
nom. Je tiež triednou učiteľkou 
a výchovnou poradkyňou.

Sestry sa venujú deťom 

a mládeži aj mimo vyučova-
nia. Usilujú sa sprostredkovať 
im Krista cez stretká, ktoré 
sú pripravované na rôzne 
témy, prostredníctvom spevu 
na liturgiách, ktoré sú venované 
osobitne deťom, a cez osobné 
rozhovory s nimi. Mimoškolská 
katechéza sa uskutočňuje už 
druhý rok v pastoračnej miest-

nosti na farskom úrade, ktorá 
slúži na tieto účely.

Sestry tiež pomáhajú vo far-
nosti pečením prosfor a modlit-
bou za farnosť a všetky potreby 
s ňou spojené podľa vzoru za-
kladateľky blahoslavenej sestry 
Jozafáty Hordaševskej. n

Augustína Rusnačková SNPM

Rehoľný Dom Spolutrpiacej Bohorodičky 
v Humennom

Významným rokom 
pre Provinciu Svätého 
Ducha bol rok 1990. 

Vtedy sa otvorili ďalšie možnos-
ti apoštolátu sestier služobníc 
zriadením domu v Humen-
nom. Pôvodným majiteľom 
domu na Lesnej 19 bola rodina 
Majerníkovcov, ktorá v 80-tych 
rokoch emigrovala do USA. Ich 
dom bol pridelený MNV, ktorý 
z neho urobil Okresný dom 
pionierov. V roku 1990 si tento 
dom prenajal Gréckokatolícky 
farský úrad v Humennom ako 
nebytové priestory na účely pas-
torácie. O rok neskôr na pozva-
nie otcov redemptoristov, ktorí 
spravovali túto farnosť, prijali 
sestry pozvanie do farnosti 
a s ich pomocou sa im podarilo 
odkúpiť tento dom od MNV. 
Dvojpodlažný dom s podpiv-
ničeným priestorom bol síce 
v zlom technickom stave, ale 
mal veľmi výhodnú polohu. 

Najprv sa urobila hrubá rekon-
štrukcia za obetavej pomoci ot-
cov redemptoristov a mnohých 
dobrodincov. Postupne sa robila 
ďalšia nevyhnutná rekonštruk-
cia celého domu.

V roku 1996 sa pre zlý tech-
nický stav musela urobiť hrubá 
rekonštrukcia domu – menila 
sa strešná krytina a upravovala 
sa prvá časť podlažia. Za re-
konštrukciu bol zodpovedný 
Ing. Július Michaľ.

Kaplnka domu sa zrenovovala 
a doplnila ikonami Milana Laj-
čiaka. Zatiaľ posledná rekon-
štrukcia domu sa konala v roku 
2009. Posviacku vynoveného 
domu vykonal otec viceprovin-
ciál Jaroslav Štelbalský CSsR 
v januári 2010.

Od roku 1992 sestry pôsobili 
v školskej a farskej kateché-
ze. Pripravovali deti na 1. sv. 
prijímanie, viedli detský zbor 
a mládežnícke stretká, piekli 

prosfory, prali bohoslužobné 
rúcha, varili na fare otcom 
redemptoristom.

V súčasnosti komunitu 
tvoria tri sestry, ktoré sa venujú 
výchove detí a mládeže. Pracujú 
v štátnych a cirkevných ško-
lách a jedna sestra pracuje ako 
vychovávateľka v krízovom 
stredisku sociálnej starostlivos-
ti. Vo farnosti sa venujú deťom 
na detských liturgiách, litur-
gickému spevu, cez prázdniny 
pripravujú pre dievčatá duchov-

né obnovy.
Dom je otvorený aj pre verej-

nosť. Ponúkajú čas na rozhovo-
ry, spoločnú modlitbu, duchov-
né sprevádzanie. V spolupráci 
so sociálnym centrom pomá-
hajú sociálne slabším rodinám. 
Peknou tradíciou vo farnosti sa 
už tretí rok stáva Deň spolu-
zakladateľky sestier služobníc 
matky Jozafáty Michaely Horda-
ševskej. n

Hieronyma Kaščiková SNPM
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Kvalita života
Voľný čas, to je termín, ktorý má svoje 

kúzlo. Spája sa s ním obyčajne príjemná 
predstava, ako si človek  odpočinie bez toho, 
aby bol v strese, urobí veci, ktoré ho bavia, 
alebo sa bude viac venovať svojej rodine. 
A tak prirodzene túžime po voľnom čase 
a pri plnení svojich každodenných povin-
ností mnohé veci odkladáme s tým, že ich 
urobíme vo voľnom čase. V dôsledku toho 
často reagujeme frázou:  „Teraz nemám 
čas, príď neskôr. Toto urobíme inokedy“. 
Problém je v tom, že vo svojom pozemskom 
živote človek nemá žiaden voľný čas. Máme 
len jeden čas, a to je náš život, ktorý je tu 
na zemi veľmi presne ohraničený. Okamih 
od narodenia po smrť je čas, ktorý máme 
a potrebujeme  na to, aby sme získali nový 
čas, a tým je večný život . Nie je tam žiaden 
zbytočný, nevyužitý priestor, bez ktorého 
by sme sa zaobišli. Je  iba na našom roz-
hodnutí, ako si tento priestor, ktorým je 
náš život, rozdelíme. Samotný  pojem voľný 
čas nevzniká  vydelením nejakého obdobia 
v živote. Je totiž mnoho ľudí, ktorí povedia, 
že najviac si odpočinú pri práci a keď majú 
chvíľu voľna, tak ich napĺňa nepokoj. Oby-
čajne  to sami definujú slovami: „Ja musím 
stále niečo robiť, aby som cítil, že žijem napl-
no“. Lebo chvíle, ktoré nás napĺňajú a dodá-
vajú nám energiu a zmysel každej minúte 
nášho života, nezávisia od toho, čo robíme či 
nerobíme, ale od toho, ako sa s tým vnútorne 
stotožníme. Dnes sa často žije život len ako 
súbor povinností bez vnútorného zamýšľa-
nia sa nad tým, ako to, čo robíme, prospeje 
našej duši. Preto je dnešný človek v strese 
a hovorí, že nemá čas, lebo často zo svojho 
pohľadu robí veci, ktoré sa pre jeho vnútro 
javia ako veci bez duchovnej hodnoty. Z toho 
pochádza pocit prázdnoty, opustenosti 
či zbytočnosti života, ktorá potom vedie 

človeka k neúcte voči životu svojmu alebo 
cudziemu. Kvalita nášho života nezávisí 
od toho, čo robíme, ale ako to robíme. Je to 
bludný kruh, z ktorého akoby sa nedalo vy-
viaznuť. Robíme veci, ktoré nás nenapĺňajú, 
aby sme mali čas a prostriedky na veci, ktoré 
nás naplnia vnútorným pokojom. A keďže 
každý túži po tom, aby toho dobrého bolo čo 
najviac, tak sa nám javí ako nutnosť robiť čo 
najviac toho, čo nás nenapĺňa. Dôsledkom 
toho sa nám skracuje čas na radosť a plný 
život. Ako z toho vystúpiť? Nuž kým si 
neuvedomíme, že máme len jeden čas, a ne-
prestaneme deliť svoj život na nevyhnutné 
povinnosti a to ostatné, dovtedy sa to nepo-
darí. V tomto období nám Cirkev predkladá 
podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi, ktoré 
je krásnym  príkladom, ako začať žiť život 
naplno. Mýtnik i farizej tam predstavujú svoj 
život. Farizej môže povedať, že plní všetky 
svoje povinnosti voči ľuďom i Bohu. Zdá sa, 
že môže byť spokojný. A predsa cíti potrebu 
porovnávať svoj život s inými, menej doko-
nalými, ako je sám. Prečo tak koná? Lebo 
jeho život ho nenapĺňa. Potrebuje sa utvrdiť, 
že iní sú na tom horšie, a preto on môže 
byť spokojný, že nežije ako oni. Mýtnik sa 
neporovnáva. Prosiac o milosrdenstvo túži 
nájsť pokoj v Božej prítomnosti, a tak dať 
všetkému, čo robí, duchovný rozmer. A od-
chádza ospravedlnený a naplnený pokojom. 
Pokúsme sa aj my dať všetkému, čo robíme, 
duchovný rozmer. Nerobme veci iba pre po-
vinnosti, uznanie, kariéru či nevyhnutnosti. 
Žime svoj život vo vedomí Božej prítomnosti. 
Majme na pamäti, že Boh  nám dáva všetko, 
aby sme žili život v radosti.

Mgr. Ján Hreško
člen redakčnej rady
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, 
DOMOV A BYTOV 2011

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!

slovo   4 | 2011



�� 16. januára zomrel vo veku 
83 rokov emeritný patriarcha 
Arménskej katolíckej cirkvi v Li-
banone Ján Peter XVIII. Kasparian.

�� 19. januára odhalili v Ríme 
pamätník Alexandrovi Dubčeko-
vi, slovenskému politikovi, hlavnej 
osobnosti Pražskej jari 1968. Stojí 
na Námestí Bratislavy – hlavného 
mesta Slovenskej republiky.

�� Rezolúciu na obranu kres-
ťanov a náboženskej slobody 
schválili 20. januára na plenárnom 
zasadnutí Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu veľkou väčšinou. Podpí-
sali ju všetky politické skupiny. Pred-
ložená bola v dôsledku agresie proti 
kresťanským menšinám v Egypte, 
Iraku a Nigérii. (www.doo.cz)

�� 21. – 23. januára sa v Ríme ko-
nalo vedecké sympózium o konci 
sveta s cieľom vyhodnotiť zname-
nia, ktoré by umožňovali tušiť túto 
udalosť, o ktorej hovoria takmer 
všetky náboženstvá a kultúry. (RV)

�� Pri slávnostnej archijerejskej 
liturgii v Chráme sv. Bazila Veľ-
kého v Kyjeve, slúženej 23. januára 
ako poďakovanie za desať rokov bis-
kupskej služby Ľubomyra Huzara, 
sa mu episkopát UKGC poďakoval 
za dôslednosť, s ktorou vedie zvere-
nú cirkev. (www.risu.org.ua)

�� Izraelské ministerstvo turis-
tiky otvára mariánsku pútnickú 
trasu Po stopách Márie, ktorá má 
doplniť doterajšiu trasu spojenú so 
životom Ježiša. Zahrňuje údajné 
Máriino rodisko, miesto zvestovania, 
navštívenia sv. Alžbety, Betlehem či 
prázdny Máriin hrob v Cedrone. (RV)

�� V indickom štáte Madhya Pra-
desh hrozia násilné akcie proti 
kresťanom. Radikálne hinduistické 
skupiny, ktoré volajú po očistení 
od kresťanov, pripravujú rituál ma-
sových konverzií kresťanov na hin-
duizmus v Mandle pri oslavách 
hinduistického božstva, ktorý môže 
viesť k ďalším násilnostiam. (RV)

�� Benedikt XVI. bude predsedať 
obradu blahorečenia Jána Pavla 
II. 1. mája vo Vatikáne. (RV)

�� Najnebezpečnejšou krajinou 
pre kresťanov je KĽDR. Správu 
zverejnila organizácia Open Doors 
International (ODI). (SITA)
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V čínskom seminári štrajkovali seminaristi
V provincii Hebei, ktorá sa 
vyznačuje najväčšou koncen-
tráciou čínskych katolíkov, sa 
štátna moc rozhodla uskutočniť 
pozitívne zmeny, týkajúce sa 
dozoru nad tamojším katolíc-
kym seminárom. V seminári 

došlo koncom roka k štrajku 
seminaristov, ktorí protesto-
vali proti štátom vynútenému 
biskupskému sväteniu, ktoré 
bolo udelené bez súhlasu 
Svätej stolice. Bol vymenovaný 
nový rektor seminára Feng 

Xinmao a zároveň štát odvolal 
z vedenia seminára miestneho 
komunistického funkcionára. 
116 klerikov prijalo skutočnosť, 
že o záležitostiach seminára 
nebudú už rozhodovať politici, 
s uspokojením. (RV)

Benedikt XVI. o dôležitosti pastoračnej prípravy  
na uzatváranie katolíckych sobášov
Pastoračná starostlivosť pri 
príprave a pripustení k sviatost-
nému manželstvu bola téma, 
ktorej Benedikt XVI. venoval 
pozornosť 22. januára pri 
audiencii pre členov tribunálu 
Rímskej roty, teda najvyššieho 
cirkevného súdu, ktorý rieši 
otázky eventuálnej anulácie 
katolíckych sobášov. 

Pápež vyzval k „maximálnej 
pastoračnej starostlivosti pri 
príprave a pripustení k manžel-
stvu“, pričom si povzdychol, že 
predmanželská príprava, do-
pytovanie snúbencov, ohlášky 
a ďalšie vhodné prostriedky 

nevyhnutného kánonického 
vyšetrovania bývajú chápané 
ako „úkony výlučne formálnej 
povahy“. „Je rozšírený postoj,“ 
povedal pápež, „podľa kto-
rého by pri pripustení párov 
k manželstvu mali pastieri 
postupovať veľkoryso, pretože 
je v hre prirodzené právo osôb 
uzavrieť sobáš.“ Benedikt XVI. 
však zdôraznil, že pri zvažovaní 
manželského práva sa treba ria-
diť láskou k pravde. „Nejde totiž 
o nejaký subjektívny nárok, kto-
rému by mali pastieri vyhovieť 
iba formálnym uznaním, nezá-
visle od skutočného významu 

manželstva. ... Nikto si nemôže 
nárokovať právo na manželský 
obrad. Manželské právo sa 
totiž vzťahuje na právo uzavrieť 
autentické manželstvo.“ Pri 
pripustení k manželstvu treba 
seriózne overiť presvedčenie 
snúbencov ohľadne neodvola-
teľných záväzkov, ktoré sú ne-
vyhnutné pre platnosť sviatosti: 
„Serióznym rozlišovaním v tom-
to ohľade sa bude môcť predísť 
tomu, aby emotívne pohnútky 
alebo povrchné dôvody viedli 
snúbencov k prijatiu zodpoved-
nosti, ktorú potom nedokážu 
ctiť.“ (RV)

Mons. Cyril Vasiľ sa modlil za jednotu kresťanov v Pompejach
Arcibiskup Cyril 
Vasiľ, sekretár 
Kongregácie pre 
východné cirkvi, 
predsedal božskej 
liturgii v byzantsko-
-ukrajinskom obra-
de 23. januára o 11. 
hodine vo Svätyni 
Panny Márie Ru-
žencovej v Pompe-
jach. Koncelebroval 
Mons. Carlo Libera-
ti, pápežský delegát 
Pompejí. Udalosť bola súčasťou 
podujatí 44. týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov a trvala 
od 18. do 25. januára. Tohto-
ročnú tému vybrali kresťania 

v Jeruzaleme zo Skutkov apoš-
tolov: Vytrvalo sa zúčastňovali 
na učení apoštolov a na brat-
skom spoločenstve, na lámaní 
chleba a na modlitbách (2:42). 

Pápež Benedikt 
XVI. v nedeľnom 
príhovore pred 
modlitbou Anjel 
Pána poznamenal, 
že „je nevyhnutné, 
aby kresťania, i keď 
roztrúsení po celom 
svete, a preto odlišní 
svojimi kultúra-
mi a tradíciami, 
boli jedno, ako to 
chce Pán“. Svätyňa 
v Pompejach je 

úzko spojená s ukrajinskou 
komunitou, ktorá je prítomná 
v tomto mariánskom meste 
od roku 2000 a aktuálne na jej 
čele stojí Andrij Tevču.

Svet sa prihovára za pokoj vo Svätej zemi
Počas 3. medzinárodného dňa 
modlitieb za mier vo Svätej 
zemi, ktorý sa konal 29. – 30. 
januára 2011, sa v 24-hodino-
vej modlitbe spojilo niekoľko 
tisíc veriacich z asi 2 000 miest 

sveta. Modlitby sa začali v Jeru-
zaleme o 17. hodine miestneho 
času. V dokumente podpí-
sanom Pápežskou radou  pre 
spravodlivosť a pokoj sa uvádza, 
že Cirkev neustále vynakladá 

úsilie, aby šírila zvesť pokoja 
a podporuje iniciatívy, ktoré 
vedú k aktívnemu prežívaniu 
túžby po zmierení. (www.riso.
org.ua)
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�� Projekt s názvom Srdce plné 
lásky pripravili členovia ob-
čianskeho združenia Rozsievač, 
ktoré šíri kresťanskú kultúru. Počas 
vianočného obdobia obdarili deti 
z Anima DSS a Krízového strediska 
na Ul. A. Kmeťa 2 v Michalovciach 
a v rámci projektu zorganizovali ve-
rejnú zbierku s názvom Daruj pek-
nú knihu a hračku deťom z domo-
va, do ktorej sa zapojili dobrovoľní 
darcovia, Mikulášsku slávnosť, 
v ktorej si deti z gréckokatolíckej 
farnosti pripravili scénku zo života 
sv. Mikuláša, Tvorivú dielňu pre 
rozvoj výtvarného umenia a ume-
leckých zručností detí v Anima 
DSS, Vianočné stretnutie členov o. 
z. Rozsievač s deťmi a pracovníkmi 
Anima DSS, Vianočné stretnutie 
so seniormi pri kapustnici, ktoré 
sa uskutočnilo 29. decembra 2010 
v pastoračnej budove na Ulici J. 
Hollého 4 v Michalovciach. Tieto 
aktivity sa mohli uskutočniť vďaka 
finančnej podpore programu 
Darujte Vianoce Nadácie Orange. 
Na príprave a realizácii projek-
tu Srdce plné lásky sa podieľali 
Ing. Ján Paľovčík, otec František 
Puci, Mgr. A. Serečunová, Ing. A. 
Juhás, Mgr. M. Tutková, otec Matúš 
Marcin a Michal Serečun. (Michal 
Serečun)

�� Prezidentom Zvrchované-
ho maltézskeho rádu sa stal 
Slovák. Za účasti mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca 
Zvrchovaného maltézskeho rádu 
na Slovensku Francisa Martina 
O‘Donnella valné zhromaždenie 
Zboru dobrovoľníkov maltézskeho 
rádu zvolilo vo štvrtok 20. januára 
2011 svojho nového prezidenta. 
Taliana Alberta Bochicchia, do-
terajšieho prezidenta, vystriedal 
na nasledujúce päťročné obdobie 
Slovák Ing. Anton Šafárik, doterajší 
viceprezident tejto dobročinnej 
organizácie.
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Otec arcibiskup navštívil Torysky
Zo vzácnej návštevy sa mohli 
tešiť v nedeľu 16. januára 2011 
gréckokatolícki veriaci v To-
ryskách. Na pastoračnú návštevu 
k nim zavítal vladyka Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup metropo-
lita, a spolu s ním aj vladyka Ján 
Eugen Kočiš, pražský emeritný 
biskup, a prof. Peter Šturák, 
bývalý správca farnosti. Slávnosť 
sa začala slávnostným sprievo-
dom k chrámu, kde hostí čakalo 
privítanie chlebom a soľou v ty-
pických miestnych krojoch.

Na úvod vyjadril radosť z milej 
návštevy aj starosta obce pán Ján 
Čarák. Počas archijerejskej sv. 
liturgie sa otec arcibiskup priho-
voril všetkým veriacim farnosti 
a vyzýval ich k zanechaniu hrie-
chu a odvahe vrátiť sa k milujú-
cemu Otcovi, k obráteniu svojho 
srdca k nekonečnému Božiemu 

milosrdenstvu. Po svätej liturgii 
sa otec Marián Sterančák, 
miestny farár, poďakoval otcovi 
arcibiskupovi za jeho návšte-
vu. Ozdobou slávnosti boli aj 
dievčatá v tradičných krojoch 

z miestnej folklórnej skupi-
ny Javorina, ktoré popoludní 
pripravili pre vzácnu návštevu 
kultúrny program. (Marián Ste-
rančák, -mbd, snímka: Jozefína 
Sterančáková)

Animátori sa formovali v Juskovej Voli 

Počas víkendu 21. – 23. januára 
2011 prebiehal v GMC Bárka 
v Juskovej Voli ďalší formačný 

víkend dvojročnej animátor-
skej školy. Tentoraz sa na ňom 
zúčastnilo 21 animátorov 

z Prešovskej archieparchie. 
Prednášajúcou bola Domini-
ka Komišáková, ThLic., ktorá 
prítomných sprevádzala počas 
celého víkendu prednáškami, 
prácou v skupinkách, ako aj 
zadanými praktickými úlohami 
na tému Formácia animátora. 
Okrem iného sa dozvedeli, že 
animátor má byť človekom vie-
ry, človekom na ceste, človekom 
Cirkvi, priateľom mladých, 
moderátorom spoločenstva, 
putom jednoty a má mať víziu, 
teda schopnosť plánovať. Du-
chovné vedenie bolo v réžii otca 
Slavomíra Zahorjana. (Slavomír 
Zahorjan)

V Bardejove spomínali na blahoslaveného Vasiľa Hopka
Pod záštitou Ústredia slo-
venskej kresťanskej inte-
ligencie v Bardejove sa 23. 
januára uskutočnila prednáška 
PaedDr. Františka Dancáka 
na tému Biskup mučeník Vasiľ 
Hopko v mojich spomienkach. 
Po úvodných slovách privítania 
predsedu pobočky v Barde-
jove pána PhDr. PaedDr. Jána 
Maníka, PhD., sa ujal slova 
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PaedDr. František Dancák. 
V úvode pripomenul životopis 
otca biskupa mučeníka Vasiľa 
Hopka, pričom vyzdvihol jeho 
osobnosť a charakterové vlast-
nosti. Blahoslavený Vasiľ Hopko 
pochádzal z farnosti Hrabské, 
ktorá sa nachádza v okrese Bar-
dejov. Vyzdvihol jeho biskupské 
heslo Da vsi jedino budut. Počas 
prednášky pripomenul rôzne 
etapy jeho života, medzi ktoré 

patrí jeho kňazská a biskupská 
vysviacka cez tzv. Prešovský so-
bor až po jeho uväznenie, inter-
náciu v Oseku v Čechách a smrť 
v roku 1976 v Prešove. Zdôraznil 
jeho vyše 13-ročné väznenie a to, 
že bol najdlhšie väzneným ka-
tolíckym biskupom v bývalom 
Československu. Blahorečil ho 
pápež Ján Pavol II. 14. septem-
bra 2003 v Bratislave. Otec 
František Dancák si zaspomínal 

na osobnú korešpondenciu, 
ktorá pozostáva zo 72 listov, ako 
aj na osobné stretnutia, ktoré 
sa mu natrvalo vryli do pamäti. 
V ostatných rokoch vydal o ňom 
niekoľko knižných publikácií. 
Po prednáške bol premietnutý 
dokumentárny film s auten-
tickými výpoveďami svedkov. 
V závere sa uskutočnila pod-
netná diskusia. (Tomáš Molčan)

Ekumenická pobožnosť v Prešove
Na záver Týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov v rámci 
mesta Prešov sa v utorok 25. ja-
nuára večer konala v gréckoka-
tolíckom Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa ekumenická 
pobožnosť za účasti biskupov. 
Bolo to zavŕšenie modlitieb 
celého týždňa, ktoré sa konali 
v chrámoch jednotlivých cirkví.

Gréckokatolícky prešov-
ský arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ, pomocný 
rímskokatolícky košický biskup 
Mons. Stanislav Stolárik, biskup 
Východného dištriktu Evanje-
lickej cirkvi a. v. Slavomír Sabol 
a emeritný gréckokatolícky 

pomocný pražský biskup Mons. 
Ján Eugen Kočiš sa spolu s kňaz-
mi a veriacimi svojich spolo-
čenstiev a s gréckokatolíckymi 
bohoslovcami modlili Ďakovný 
akatist, ktorého kňazské časti 
spieval otec Daniel Galajda, 
gréckokatolícky farár a prešov-
ský protopresbyter.

V homílii sa Božiemu ľudu 
prihovoril Mons. Stanislav 
Stolárik. Premeditovaný text 
čítaní zo Svätého písma pretavil 

do hlbokej analýzy krokov po-
trebných na zmierenie. Zdôraz-
nil, že na zmierenie sú potrební 

dvaja, pretože podanú ruku by 
mohol ten druhý odmietnuť. 
Okrem iného vychádzal zo 
starozákonného čítania z Knihy 
Genezis. Bratia Jakub a Ezau 
sa nakoniec zmierili. Ezau bol 
nakoniec disponovaný k zmie-
reniu s Jakubom, ktorý ho nie 
celkom čistým spôsobom zbavil 
práva prvorodeného. Kazateľ 
zároveň vyzdvihol skutočnosť, 
že vidí veľkú Božiu milosť 
v tom, že v Prešove je už prejde-

ný kus cesty v budovaní jednoty 
kresťanských spoločenstiev, 
po ktorej treba naďalej kráčať. 

K hlavnej myšlienke tohtoroč-
ného Týždňa modlitieb za jed-
notu kresťanov zo Skutkov 
apoštolov Jednotní v učení apoš-
tolov, bratskom spoločenstve, 
lámaní chleba a modlitbe okrem 
iného povedal, že aj keď ešte 
spolu nelámeme eucharistický 
chlieb, môžeme už spolu lámať 
chlieb chudobným, núdznym, 
spolu im preukazovať lásku.

Na konci bohoslužby sa 
prihovorili vladyka Ján Babjak, 
ktorý zhromaždeným ponúkol 
meditatívny komentár k ôsme-
mu dňu ekumenického týždňa, 
a biskup Slavomír Sabol, ktorý 
umocnil myšlienku zmierenia, 
keď povedal aj to, že keď sa bra-
tia vracajú do domu svojho otca, 
padajú rozdelenia a obnovuje sa 
stratená jednota.

Záver bratského spoločenstva 
patril požehnaniam, ktoré bis-
kupi udelili veriacim. (Ľubomír 
Petrík, snímky: Dominik Petrík)

�� V Centre spirituality Východ – 
Západ Michala Lacka sa uskutoč-
nila prednáška na tému Cirkev 
v súčasnosti očami biskupa. 
V rámci pravidelných prednášok 
sa 23. januára prišiel o svoj pohľad 
podeliť vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha. V pred-
náške vyzdvihol rodinu ako základ 
budúcnosti. Vladyka povzbudil vyše 
130 zúčastnených k duchovnému 
prežívaniu života, lebo kde mizne 
duchovnosť, mizne aj láska, a tým sa 
búrajú medziľudské vzťahy. Po pred-
náške nasledovala plodná diskusia. 
Nasledujúca prednáška sa usku-
toční v poslednú februárovú stredu 
23. februára 2011. Prednášať bude 
známy umelec, kňaz, jezuita P. Juraj 
Dufka SJ. (Michal Vadrna)

�� Vyhlásenie KBS k uplatneniu 
práva na výhradu vo svedomí: 
Život každého človeka je Boží dar, 
ktorý treba chrániť od jeho počatia 
po prirodzenú smrť. 
Konferencia biskupov Slovenska 
oceňuje rozhodnutie lekárov a zdra-
votníckych pracovníkov odmietnuť 
vykonávanie umelých potratov z dô-
vodu výhrady vo svedomí ako prejav 
opravdivej ľudskosti. 
Bratislava 27. januára 2011.

�� Stanovisko FKI k zmarenému 
rozhodnutiu prestať vykonávať 
potraty v univerzitných nemocni-
ciach: Členovia občianskeho zdru-
ženia Fórum kresťanských inštitúcií 
považujú každý počatý ľudský život 
za nesmiernu hodnotu, a preto veľmi 
uvítali rozhodnutie univerzitných 
nemocníc v Bratislave prestať vyko-
návať potraty na žiadosť ženy. O to 
viac je FKI sklamané z vývoja v ostat-
ných dňoch, keď sa spustila mediálna 
paľba proti tomuto rozhodnutiu, čo 
vyústilo do zrušenia predošlého šľa-
chetného rozhodnutia. Tento vývoj 
poukazuje na obrovskú spoločenskú 
zodpovednosť novinárov. 
Parlamentné zhromaždenie Rady 
Európy prijalo 7. októbra 2010 
rezolúciu č.1763, ktorá plne obhajuje 
právo nielen jednotlivcov – lekárov 
a všetkých zdravotníckych pracovní-
kov, ale aj ľubovoľných zdravotníc-
kych zariadení odmietnuť vykonávať 
potrat. 
Chceme zdôrazniť, že je zásadný 
rozdiel medzi urgentnou zdravot-
nou starostlivosťou (pri úrazoch či 
náhlych, život ohrozujúcich stavoch) 

6 | slovo   4 | 2011



Oslava dňa učiteľov Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach
Už piaty rok oslavujú učitelia 
cirkevných škôl a školských 
zariadení Deň učiteľov na svia-
tok patrónov cirkevných škôl 
Gréckokatolíckej eparchie 
v Košiciach – troch svätých 
svätiteľov, veľkých veľkňazov 
Bazila Veľkého, Gregora Teológa 
a Jána Zlatoústeho.

Slávnosť sa začala za účasti 
vladyku Milana Chautura CSsR, 
pozvaných hostí a približne 
stovky učiteľov sv. liturgiou 
v gréckokatolíckom Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove 28. januára 2011. 
Zvláštnym prekvapením bol 
dar pre vladyku Milana od škôl 
v podobe novej zlatej mitry, 

ktorý mu odovzdali učitelia 
pred začiatkom slávenia sv. 
liturgie. Vladyka Milan všetkým 
srdečne poďakoval a povzbudil 
ich, aby podobne ako patróni 
škôl nezabúdali byť svetlom 
pre žiakov. Upozornil na to, 
že v dnešnej dobe sa postup-
ne stáva povolanie nielen 
kňaza či lekára, ale i učiteľa 
vzácnosťou. Po skončení sv. 
liturgie sa prítomní presunuli 
do reštaurácie Mladosť, ktorá 
je súčasťou Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Jozafáta 
v Trebišove. V jej priestoroch 
sa počas ďalšieho programu 
prítomným prihovoril riaditeľ 
školského úradu PaedDr. Peter 

Orenič, odborná poradkyňa pre 
súkromné a cirkevné školy Kraj-
ského školského úradu (KŠÚ) 
v Košiciach pani PaedDr. Oľga 
Pivarníková a primátor mesta 
Trebišov Ing. Marián Kolesár. 
V priebehu obeda sa napriek 
svojim povinnostiam nakrátko 
zastavil a pozdravil prítomných 
i prednosta Krajského školské-
ho úradu Mgr. Peter Bačkovský. 
Po slávnostnom obede patril 
záver oslavy ďakovnej modlit-
be. Gréckokatolícka eparchia 
v Košiciach má v súčasnosti 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
celkovo 9 škôl a školských za-
riadení, ktoré navštevuje 3 140 
žiakov. (Klára Zorvanová)

Mladí z GMPC zdolávali Slovenský raj
Slovenský raj má v každom 
ročnom období svoje čaro. 

V sobotu 29. januára sa o tom 
mohla presvedčiť aj skupina 20 
mladých z Gréckokatolíckeho 

mládežníckeho pastoračné-
ho centra (GMPC) v Prešove. 

Jednodňový výlet sa uskutočnil 
v rámci aktivity S batohom 
cez hory už po tretíkrát. Prvou 

zastávkou bol gréckokatolíc-
ky Chrám Premenenia Pána 
v Spišskej Novej Vsi. Krásu 
mozaiky, ktorá sa nachádza 
v tomto chráme, im odhalil 
otec Tomáš Labanič. Po tejto 
miniexkurzii sa vydali do Hra-
bušíc, kde sa začínala turistická 
trasa. Za slnečného počasia, 
ktoré im prialo počas celého 
dňa, odštartovali v Podlesku 
celodennú túru. Na turistic-
kom chodníku, ktorý viedol 
po Prielome Hornádu, zdolávali 
stúpačky a nebezpečné zľadova-
tené úseky, ktoré zvládli vďaka 
vzájomnej pomoci. Po náročnej 
trase sa dostali do cieľa ich túry, 
ktorým bol Tomášovský výhľad. 
(Marek Baran)

Gréckokatolícka metropolia sui iuris na Slovensku  
oslávila 3. výročie
Gréckokatolícka cirkev na Slo-
vensku si v nedeľu 30. januára 
pripomenula 3. výročie jej pový-
šenia na metropolitnú cirkev 
sui iuris (svojho práva). Stalo 
sa to 30. januára 2008 rozhod-
nutím Svätého Otca Benedikta 
XVI.

Svätý Otec zároveň pozdvihol 
Prešovskú eparchiu na archie-
parchiu, Košický apoštolský 
exarchát na eparchiu a vyčle-
nením z Prešovskej archiepar-

chie zriadil novú Bratislavskú 
eparchiu. Teda Prešovskú 
gréckokatolícku metropoliu sui 
iuris tvoria Prešovská archiepar-
chia, Košická eparchia a Brati-
slavská eparchia. V podstate to 
znamená, že Katolícka cirkev 
na Slovensku má tri cirkevné 
provincie – dve latinského 
obradu so sídlami v Bratislave 
a v Košiciach a jednu sui iuris 
byzantského obradu so sídlom 
v Prešove.

Mons. Ján Babjak SJ, vtedajší 
prešovský eparcha, bol Svä-
tým Otcom Benediktom XVI. 
pred tromi rokmi vymenovaný 
za prešovského arcibiskupa 
a metropolitu, Mons. Milan 
Chautur CSsR, vtedajší košický 
exarcha, za košického eparchu 
a Mons. Peter Rusnák, vtedajší 
bratislavský farár a protopres-
byter (okresný dekan), za bra-
tislavského eparchu. (Ľubomír 
Petrík)

a tzv. umelým prerušením teho-
tenstva, čiže potratom. Pri prvých 
prípadoch rozhodujú hodiny či 
minúty, kým potrat sa dopredu 
plánuje. Z tohto dôvodu naozaj nie 
je nutné, aby tento úkon muselo 
vykonávať každé lekárske zariade-
nie. Vo viacerých demokratických 
krajinách sa situácia vyvinula tak, 
že verejné zdravotné zariadenie po-
traty na žiadosť ženy (podobne ako 
napr. estetické operácie) nevykoná-
vajú, keďže to nie sú liečebné úkony. 
Tieto úkony robia iba súkromné 
zdravotné zariadenia. 
Nezdá sa nám náležité osprave-
dlňovať pokračovanie v zabíjaní 
počatých (pre niekoho nechcených) 
detí tým, že za získané peniaze z ich 
zabitia sa bude pomáhať počať deti 
tým párom, ktoré majú problémy 
s tehotenstvom. 
V tejto súvislosti vítame a podpo-
rujeme riešenia problému neplá-
novaného tehotenstva humánnym 
spôsobom tak, aby bola poskytnutá 
všestranná pomoc matke a zachova-
ný život dieťaťa. 
FKI podporuje vyhlásenie Konferen-
cie biskupov Slovenska z 27. januára 
2011, ako aj vyhlásenie Fóra života 
z 26. januára 2011. 
V Bratislave 28. januára 2011 
Za Fórum kresťanských inštitúcií 
Ing. Mgr. Pavol Kossey, podpredse-
da FKI

�� 30. januára si Bratislavská 
eparchia pripomenula tretie 
výročie vzniku. Eparchiu zriadil 
Svätý Otec Benedikt XVI. v rámci 
nového kánonického usporiadania 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. Sídlom eparchie je hlavné 
mesto Slovenska Bratislava a jej 
prvým eparchom (diecéznym 
biskupom) Mons. Peter Rusnák.  
Vladyka Peter Rusnák bol za bis-
kupa konsekrovaný 16. februára 
2008 v Prešove a do úradu bol 
uvedený 9. marca 2008 v Bratislave 
prešovským arcibiskupom metro-
politom Mons. Jánom Babjakom 
SJ. Bratislavská eparchia zahŕňa 
územie západného a stredného 
Slovenska a je rozčlenená na štyri 
protopresbyteráty: Banskobystric-
ký, Bratislavsko-trnavský, Nitrian-
sko-trenčiansky a Žilinský. 
V Bratislavskej eparchii pôsobí 21 
kňazov, z nich 16 v aktívnej pasto-
rácii. (Stanislav Gábor)
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Prosba o záchranu 
prírody našej krajiny 

Milí čitatelia,
začiatkom roka som rozposlal 
listy zákonodarcom, správcom 
a vlastníkom lesov s prosbou 
o ich záchranu. Keďže viem, že 
niektoré lesy vlastní aj Cirkev, 
oslovil som aj cirkevných pred-
staviteľov. Mons. Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup, tiež veľký 
milovník lesa a prírody, ma po-
prosil o jeho uverejnenie. Veľmi 
rád ho zverejňujem v plnom 
znení.

V niektorých reakciách sa 
mi vrátilo, že som nespomenul 
problematiku kôrovcov a kala-
mít. To som nespomenul, lebo 
sa o tom popísalo už mnoho 
a existuje veľa argumentov pre 
a proti veľkoplošnému vyru-
bovaniu postihnutých lesov. 
Ochrancovia vravia, že les sa 
nezasahovaním prirodzene 
rýchlejšie obnoví a nedôjde 
ani k narušeniu a odplaveniu 
pôdy hlavne v strmých svahoch. 
Lesníci argumentujú, že je 
nutné ťažbou zastaviť ďalšie 
šírenie nákazy. Svoj názor som 
prezentoval a nemal som v ňom 
na mysli len nakazené a pová-

ľané, ale všetky lesy. Verím, že 
sa list stretne s pochopením 
a kompetentní si na neho 
spomenú vo chvíľach dôležitých 
rozhodnutí.

Vážení kompetentní a vlastníci,
obraciam sa na vás s prosbou 
o obmedzenie intenzívneho 
vyrubovania lesov v našej 
krajine. Už roky sa venujem 
turistike. Milujem hory a lesy 
a nekonečne ďakujem Bohu, že 
som sa mohol narodiť v takej 
nádhernej a prírodou obdare-
nej krajine. Vždy som bol hrdý 
na to, že žijem na Slovensku, že 
nemusím prekračovať ohrady, 
ktoré všade rozdeľujú zem, 
a nemusím sa báť, že vstupujem 
do súkromného lesa a niekto 
bude strieľať. Som vďačný, že 
to tu nevyzerá ako v krajinách, 
ku ktorým vzhliadame, kde 
už nemajú súvislejšie priro-
dzené lesné porasty. Rozsiahle 
lesy, čistá voda a vzduch, to sú 
najväčšie hodnoty, ktoré má 
naša krajina. Máloktorá z oko-
litých krajín sa môže pochváliť 
takým bohatstvom.

Ostatné roky však vidím pri-
veľa holorubov, zdevastované 
cesty, na turistických cestách 
hlboké koľaje a všade blato 
po kolená. Niektoré pred pár 
rokmi ešte zalesnené hrebe-
ne sú už celkom holé. Vidno 
to na Magure, v Levočských 
vrchoch, Čergove aj Slovens-
kom rudohorí. Povodie Hnilca 
sa mení na mesačnú krajinu 
a zdevastované sú už aj také 
miesta ako úbočia Kráľo-
vej hole. Je to vidno takmer 
všade, netreba menovať všetky 
lokality. V lesoch už vidno len 
málo starších stromov. Na ce-
stách a v lese ostáva spúšť, 
akoby jediným cieľom bolo čo 
najrýchlejšie stiahnúť kubíky. 
Obrazne povedané – po nás 
potopa. A ona v skutočno-
sti aj prišla. Zabudli sme už 
na nedávne varovanie prírody? 
Nezdá sa, že sme sa poučili. Keď 
chodím po lesoch, mám dojem, 
že sa rúbe viac ako kedykoľvek 
predtým. Nikto sa však nesc-
hová pred nedostatkom kyslíka, 
odplavovaním pôdy, následným 
nedostatkom úrody a inými 

dôsledkami drancovania príro-
dy. Keby aj boli vysadené mladé 
stromčeky, bude to stačiť? Toto 
všetko mi vŕta hlavou už dlhšie 
a všímam si, že nielen mne. 
Nerozumiem však, prečo ešte 
existujú nejaké dve strany. Prečo 
majú ľudia spisovať petície, 
ochranárske združenia bojovať 
v Bruseli, najodvážnejši si ľahať 
pod lesné traktory v záko-
nom chránených národných 
parkoch, aby boli následne 
bití kukláčmi? Proti komu to 
vlastne bojujú? Nedávno bola 
úspešne vedená veľká petičná 
akcia za záchranu lesa pri 
veľkom sídlisku v Košiciach. 
Mnohí bývame v panelákoch, 
kde na pár štvorcových metroch 
bývajú akoby celé dediny. Koľko 
lesov by padlo, keby sme aj my 
všetci chceli mať domy a veľké 
pozemky obohnané múrmi? 
Sme vďační, ak máme v okolí 
sídlisk husté lesy a peknú príro-
du, kam môžeme kedykoľvek 
vybehnúť. V tomto by sme mali 
byť na jednej lodi s vlastný-
mi starostami a primátormi. 
Uvažujem, čo by som mohol 
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urobiť ja. A tak aspoň chodím zbierať 
odpadky do priľahlých lesov. Viem, že je to 
málo, ale trocha si učičíkam svedomie.

Snažím sa na to pozrieť aj z opačnej 
strany. Hľadám dôvody, ktoré hovoria 
za intenzívnu ťažbu. Či už sú to pracovné 
miesta pre drevorubačov, alebo krátkodobé 
príjmy štátu z daní za predané drevo po-
trebné v čase krízy. Ale nedarí sa mi tomu 
uveriť. V lese stretávam drevorubačov, 
ktorí hovoria po česky a po poľsky. Cudzie 
značky kamiónov naložených drevom, čo 
denne opúšťajú našu krajinu a smerujú 
do zahraničia, tiež napovedajú o tom, kam 
ide väčšina ziskov. Okolité krajiny a Európ-
ska únia nechápu, že vyrúbaním našich 
lesov sa naruší aj ich ekologická rovnováha. 
Peniaze, ktoré je nutné následne investovať 
na odstraňovanie škôd po ekologických 
katastrofách, ďaleko prevyšujú zisky. 
Za tie peniaze by mohol štát doživotne 
platiť drevorubačom a vlastníkom za to, že 
nebudú stromy rúbať, ale ich budú chrániť 
a vysádzať. Celospoločenská návratnosť by 
bola omnoho vyššia. A nechce sa mi veriť, 
že na to niet peňazí. Ak sú astronomické 
peniaze na zbytočné referendá, eurovaly 
a podporu zle hospodáriacich bánk, určite 
by sa našli aj na ochranu prírody. Je to 
len otázka priorít a nepochopenie, od-
kiaľ pramení všetok život, z ktorého sme 
vzišli a odkiaľ pochádzajú všetky zdroje, 
vďaka ktorým žijeme. Nie je tu nič, ani 
jediný atóm, ktorý by nepochádzal z tejto 
zeme. Aj naše telá sú z atómov tejto zeme. 
Uvedomujme si to a buďme za to prírode 
nekonečne vďační.

Skúsme prehodnotiť svoj postoj. To, 
čo okolo seba pozorujeme, je duchovná 
bieda a utrpenie nás všetkých. Vymenili 
sme modlu červenej zástavy za „zlaté teľa” 
súkromného vlastníctva. Zas máme niečo, 
čomu sa klaniame, ale nezdá sa, že by sme 
boli šťastnejší. Urobme už raz konečne to, 
čo sa od nás očakáva. Koľko tisícročí ešte 
chceme čakať a prešlapovať? A budú ešte 
nejaké tisícročia, keď dnes si už doslova 
podrezávame konár pod sebou devastáciou 
prírody? Sme hrdí na to, že máme stroje, 
ktoré za jeden deň dokážu vyrúbať hektár 
lesa. O to väčšia by však mala byť naša zod-
povednosť a múdrosť, ako ich použiť. A my 
predsa vieme, čo je správne. Na to sme do-
stali cit a svedomie, ktoré k nám prehovára 
ústami Stvoriteľa a prírody. Nenahovárajme 
si, že ten hlas nepočujeme. Neverím, že ho 
niekto dokáže v sebe natrvalo umlčať. Exi-
stujú prirodzené zákony a pravidlá, ktoré 
nikto nemusí potvrdzovať pozemskými 
zákonmi, aby im rozumel. Tie jednoznačne 
zatrieďujú naše činy a rozhodnutia, či sú 

namierené pre blaho stvorenia ako celku, 
alebo pre osobný a krátkodobý prospech. 
Netreba hľadať v pokrútených pozemských 
zákonníkoch, aby sme vedeli, čo je správne. 
Tak to už neodkladajme. A možno sa zrazu 
prestaneme ponáhľať a obávať o svoje zisky. 
Možno zachytíme tú krásnu odpoveď v srd-
ci, ľahkosť, ako keď spadne ťažký kameň. 
To nám všetkým zo srdca prajem. A keď 
sa raz naozaj rozhodneme a postavíme 
do svetla, už nikdy a za nič nevymeníme 
to požehnanie, ktoré sa nám ako odpoveď 
vráti. To je skutočnosť, omnoho sku-
točnejšia ako klam, v ktorom žije väčšina 
ľudí. Sú chvíle, keď to už jasne vnímam 
a ďakujem za to. A niet väčšieho bojovníka 
za svetlo, ako je ten, kto predtým hrešil. 
To vedel už najväčší majster všetkých čias. 
Každý môže pomôcť. Na minulosti ne-
záleží. Záleží na novom rozhodnutí, ktoré 
sa deje tu a teraz. Platí to tak v osobnom, 
ako aj vo verejnom živote.

Preto sa na vás obraciam s prosbou. 
Politici a štátni úradníci, ktorí nás zastu-
pujete, postavte sa za nás, za dobro väčšiny 
ľudí a za zdravú budúcnosť. Nikto iný to 
nemôže urobiť účinnejšie. Sami ste sa roz-
hodli a s rozhodnutím ste prijali aj zodpo-
vednosť. Slúžte predovšetkým vlastnému 
svedomiu, lebo ste dali sľub. Nech ochrana 
lesov, vzduchu, zeme a vôd nie je len pa-
pierovou, ale skutočnou prioritou. Nech sú 
daňovo aj dotáciami zvýhodňovaní tí, ktorí 
pri hospodárení v lesoch nevytvárajú holo-
ruby, ale myslia na zdravú budúcnosť lesa.

Zároveň sa obraciam aj na vás, ktorí ste 
sa na základe dnes platných zákonov stali 
vlastníkmi alebo správcami spoločného 
majetku. Vy môžete urobiť najviac. Jed-
ného dňa budeme musieť všetci tak či onak 
zanechať všetko tu a zožať to, čo sme siali. 
Nikto tu na tejto zemi nemôže nič naozaj 
vlastniť. Naozajstný vlastník je len jeden. 
My sa raz budeme zodpovedať z toho, ako 
sme spravovali nám zverený majetok. Tí, 
ktorí majú odvahu vziať si do správy viac 
majetku, majú aj väčšiu zodpovednosť. 
Zvážme, či naše deti budú vďačné za tých 
pár núl, čo im zanecháme v bankách, 
ak vonku ostane nedýchateľný vzduch. 
Vlastníci, pomôžte zastaviť devastáciu 
prírody. Investujte viac úsilia do sadenia 
stromov ako do ťažby. Do dlhodobých 
prínosov namiesto do krátkodobých. Do ži-
vota, namiesto do smrti.

Dôverujem vám, že túto prosbu v duchu 
skôr či neskôr pochopíte.

Všetkým prajem požehnaný rok 2011. n
v Košiciach 11.januára 2011

Ing. Igor Jacák
ilustračná snímka: www.panoramio.com

Rozhovor 
s prof. PhDr. Pavlom 
Dancákom, PhD., 
vedúcim Katedry filozofie 
a religionistiky na Gréc-
kokatolíckej teologickej 
fakulte PU v Prešove, 
novovymenovaným pro-
fesorom

Pán profesor, čomu sa 
profesijne venujete? 
Bol som vymenovaný za profesora 
v od bo re dejiny filozofie. Vo vedeckej 
a pedagogickej oblasti sa venujem 
predovšetkým historicko-filozofickému 
skúmaniu antropologickej problematiky 
so zameraním sa na slobodu a výchovu 
človeka.

Čo všetko predchádza získaniu titulu 
profesor? 
Obdobie pred vymenovaním by som roz-
delil na dve etapy. Prvou etapou je vzdia-
lená príprava, ktorá spočíva v postupnom 
plnení stanovených kritérií. Druhá etapa 
bola bezprostrednou prípravou na vystú-
penie pred Vedeckou radou Filozofickej 
fakulty PU a neskôr pred Vedeckou 
radou Prešovskej univerzity.

Ako sa dá skĺbiť kňazstvo, rodina, 
vedecká práca? 
S Božou pomocou a s pochopením 
najbližších, nakoľko osemhodinový 
pracovný režim skutočne nestačí. Zvlášť 
to platilo v období, keď som bol prode-
kanom GTF PU.

V inauguračnej prednáške ste sa ve-
novali aj osobnosti Jána Pavla II. ako 
filozofa, vedca a človeka, ktorý svo-
jím životom a dielom prispel k zjed-
nocovaciemu procesu v Európe. Čím 
vás obohatilo spracovanie tejto témy? 
Predmetom mojej inauguračnej pred-
nášky bola personalistická dimenzia 
filozofie viacerých súčasných mysliteľov. 
Wojtyla jedinečným spôsobom prepá-
ja tomistické myslenie s filozofickým 
diskurzom 20. storočia. Vnímal bytostné 
ohrozenie človeka, ktoré spočíva v tom, 
že integrálna vízia osoby v dôsledku 
postupu mnohých vied môže byť ľahko 
popretá a nahradená parciálnymi po-
hľadmi. Požadoval, aby rozvoj človeka 
nebol chápaný len v ekonomických 
kategóriách, nakoľko globalizácia sveta 
a integrácia Európy si v prvom rade vyža-
dujú adekvátne morálne postoje, o čom 
svedčí aj súčasná plazivá kríza.

Helena Krenická
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Čítanie správ zo života Cirkvi neraz prinesie prekvapenie. Naprí-
klad témou stretnutia kňazov (Rím december 2010) zodpovedných 
za pastoráciu cirkusantov bolo: Cirkusy a lunaparky ako znak náde-
je v súčasnom globalizovanom svete. Prvý údiv spôsobilo poznanie, 
že predmetom pastorácie sú aj jarmočné zábavy. Druhé spočívalo 
v neskoršom zistení, že ani karnevaly nie sú len svetskou záležitos-
ťou.

Slovo karneval pochádza 
z latinských výrazov carne 
(mäso) a levare (rozlúčka), 

čo odráža tradíciu usporadú-
vania týchto verejných zábav. 
Tradičný výklad hovorí o kar-
nevaloch ako o slávnostiach, 
ktorými sa oddávna vstupovalo 
do pôstneho obdobia, v ktorom 
sa ľud vzdával požívania mäsa. 
Ale ich korene sú omnoho 
hlbšie.

Všetky cesty vedú 
do Ríma
Karnevaly majú svoj pôvod 
v starorímskych pohanských 
saturnáliách, ktoré sa uspo-
radúvali ako oslava rovnosti 
pod vládou Saturna. Spájalo 
sa to s príbehom o Saturnovi, 

ktorý po tom, čo ho Zeus vyhnal 
z Olympu, nastolil v Latiu tzv. 
zlatý vek, keď boli všetci oslo-
bodení od biedy a žili v rovno-
cenných slobodných vzťahoch. 
Podobne počas saturnálií boli 
ignorované spoločenské vzťahy 
a každý sa mohol veseliť, ako 
chcel. Otroci mali dokonca 
dovolené stolovať so svojimi 
majiteľmi. Podobný charakter 
mali tzv. bakchanálie. Práve vo 
vzťahu k nim sa hovorí o po-
čiatku používania masiek, ktoré 
posilňovali pocit anonymity 
a zosilňovali možnosť odho-
denia akýchkoľvek zábran. Iné 
zdroje umiestňujú pôvod ma-
siek do dávnejších egyptských 
či indiánskych kultúr.

V pohanstve existovalo 
množstvo slávností rozlúčky so 

zimou a vítania jari. So šírením 
kresťanstva dochádza k postup-
nému odstraňovaniu pohan-
ských tradícií. Ale tie, ktoré boli 
populárne, sa naďalej realizujú 
tak, že sa zbavujú pohanské-
ho podtextu a umiestňujú sa 
do cirkevného roka. Podobne 
sa tradičné ľudové pouličné 
zábavy situujú do predpôstneho 
obdobia.

Počas karnevalu vedú 
cesty do Benátok
Najstaršia písomná zmienka 
o najznámejšom a zrejme naj-
staršom karnevale v Benátkach 
je z roku 1094. V roku 1926 se-
nát Benátskej republiky oficiál-
ne ustanovil posledný deň pred 
Veľkým pôstom ako sviatočný. 

Až do konca 18. storočia bol 
práve karneval najdôležitejšou 
udalosťou v kultúrnom živote 
mesta. Podľa tradície sa otváral 
starým mestským sviatkom 
Márií (Festa delle Marie) 
na počesť záchrany talianskych 
panien z rúk pirátov. Prvý deň 
karnevalu sa otváral divadel-
ným sprievodom z Námestia 
sv. Marka. Počas všetkých dní 
sa Benátky stávali kompaktnou 
divadelnou scénou, na ktorej 
boli všetci zároveň divákmi 
i hercami. K účasti na ňom 
ste potrebovali jedine masku. 
V stredoveku sa ich nosenie 
stalo takým populárnym, že 
ich začali používať aj v bežných 
dňoch. V roku 1608 bol vydaný 
dekrét, podľa ktorého boli muži 
pristihnutí s maskou mimo 
karnevalu trestaní dvoma rokmi 
väzenia a vysokou pokutou 
a ženy boli za tento priestupok 
verejne zbičované. Iné zdroje 
pridávajú k ženským trestom 
štvorročné vyhostenie z mesta 
a zaplatenie pokuty.

Zaujímavé sú aj dekréty 
zakazujúce ľuďom v maskách 
hádzať po sebe vajíčka (1268), 
zakazujúce mužom v ženskom 
prestrojení vstup do ženských 
kláštorov (1458) či vstup 
komukoľvek v maske do kláš-
tornej hovorne (1603). Viac-
krát boli vydané nariadenia, 
ktoré zakazovali maskám nosiť 

10 | slovo na tému

Hurá 
na karneval!

slovo   4 | 2011



zbrane či vstupovať do kostolov. 
V roku 1658 bol pridaný zákaz 
pre duchovných prezliekať sa 
do kostýmov, zákaz bubnovania 
pred poludním a zákaz všet-
kých verejných tancov okrem 
obdobia karnevalu. Nasledoval 
zákaz návštevy kasína v maske 
počas celého roka (1703), zákaz 
nosenia masiek počas pôstu 
a náboženských osláv (1699, 
1718).

Karnevalová 
alternatíva Filipa 
Neriho
Pôsobenie Filipa Neriho v Ríme 
je spojené so vznikom oratórií, 
ktorých cieľom bolo prinášať 
ľuďom radosť z toho, že môžu 
žiť v pokojnom vzťahu s Bo-
hom, vyplývajúcom z čistého 
svedomia a poznania Božej dob-
roty. Činnosť oratórií je spojená 
s množstvom hudby, spevu, 
ľudového kázania a radostného 
prežívania viery. Filipovi išlo 
o to, aby ľudia poznali Boha 
a jeho Písmo spôsobom im 
blízkym a aby svoju vieru mohli 
vyjadriť rovnako prirodzeným 
spôsobom. Aj to bol dôvod, 
prečo začal Fili Neri s púťami 
k siedmim rímskym kostolom. 
Sám túto cestu miloval a od prí-
chodu do Ríma si ju súkromne 
prešiel mnohokrát. V roku 1553 
ju začal so svojimi druhmi pod-
nikať zámerne ako púť. Na pá-
pežskom tróne sedel Július 
III. (1550 – 1555), ktorý v dobe 
krízy nechával všetkému voľný 

priebeh. Počas jeho pontifikátu 
sa rímsky karneval tešil obzvlášť 
zlej povesti. Už z diaľky bolo 
počuť hluk prasacích a volských 
pretekov. Filip na to zareagoval 
svojským spôsobom. Nekritizo-
val, ale zhromaždil pár spoloč-
níkov a vyberal sa s nimi v čase 
rímskeho karnevalu na púť 
k siedmim kostolom. Cestou sa 
spievali tzv. laudi (chvály) s pre-
nikavým refrénom: „Vanita di 
vanità – ogni cosa e vanità. Tut-
to il mondo è ciò che ha – ogni 
cosa è vanità“ („Márnosť nad 
márnosť – všetko je márnosť. 
Celý svet a všetko, čo má – všet-
ko je márnosť“).  Napriek tomu, 
že púte mali duchovný zámer, 
boli aj veľmi veselé. Filipovi sa 
stávalo, že náboženstvo, kultúra 
a príroda dosahovali vzácnu 
harmóniu. Traduje sa, že na za-
čiatku sa na púti zúčastňovalo 
asi tridsať ľudí, ale čoskoro sa 
rozrástli na stovky, takže so 
sebou museli vodiť pár volov 
s proviantom. Na obed si robili 
prestávku v jednej z rímskych 
záhrad. Zjedlo sa skromné jedlo 
a potom nasledoval klasický 
program jeho oratória: vystú-
penie hudobníkov a počúvanie 
niektorého z kazateľov. Táto 
každoročná púť sa čoskoro 
stala jednou z najobľúbenejších 
cvičení rímskeho oratória.

Rím, Benátky... a kde 
ostal Jeruzalem?
Ak si myslíte, že karnevalové 
šialenstvo zasiahlo len rímsku 

a grécku kultúru a ich nasledov-
níkov, mýlite sa. Aj keď v židov-
stve sú takmer všetky sviatky 
spojené s jedením a veselou zá-
bavou v kruhu rodiny, jeden zo 
sviatkov je obzvlášť veselý. Ide 
o Purim, ktorý je ustanovený 
na pamiatku udalostí opísaných 
v biblickej knihe Ester. Po tom, 
čo bol zmarený Hamanov 
plán vyvraždiť všetkých židov 
v impériu, ustanovil pre ne kráľ 
dátum pomsty nad tými, ktorí 
ich ohrozovali. Toto víťazstvo 
bolo možné vďaka modlit-
bám a pôstu verných a vďaka 
odvážnemu a múdremu zásahu 
kráľovnej Ester. Predovšet-
kým je však svedectvom Božej 
moci a starostlivosti o svoj ľud. 
Deň, v ktorom bol odvrátený 
rozsudok smrti nad židovským 
ľudom, je dnes slávený ako 
sviatok Božieho víťazstva nad 
jeho nepriateľmi. Už tradične sa 
počas osláv Purimu usporadúva 
tradičný karneval spojený s tzv. 
Purimšpilom. Ide o divadelné 
predstavenie, ktoré humorným 
spôsobom paroduje a neraz aj 
modernizuje udalosti z Knihy 
Ester. Nasleduje karnevalová zá-
bava spojená s hostinou, na kto-
rej sa podávajú symbolické „ha-
manove uši“. Počas karnevalu sa 
niekoľkokrát náhodne vyslovuje 
meno Hamana, ktorý symboli-
zuje nepriateľa celého ľudstva, 
diabla. Počas vyslovovania jeho 
mena sa hlučne dupe, tlieska 
a rapká na rapkáčoch, aby bolo 
meno nepriateľa prehlušené 
hlukom radosti z víťazstva.

Vaša radosť nech je 
známa všetkým!
V práci M. Bachtina o kar-
nevalovej kultúre ma zaujala 
poznámka, že od 19. storočia 
už maska nie je chápaná ako 
prostriedok slobody ľudské-
ho správania, ale ako symbol 
falošnosti, pretvárky a strachu 
prejaviť svoje skutočné ja. K po-
sunu došlo iste aj v samotnom 
prežívaní karnevalovej zábavy. 
Naznačená mozaika je dôka-
zom túžby človeka po slobod-
nom vyjadrení svojej osobnosti, 
ale aj dôkazom nepodarených 
pokusov túto slobodu prejaviť, 
ak sa pritom s Bohom neráta.

Mnohé slávenia sviatku Pu-
rim svedčia o tom, že aj veselou 
zábavou môže byť vyvýšený 
ten, kto je pôvodcom každej 
radosti. Pretože len život s ním 
prináša v absolútnej podobe to, 
po čom usporiadatelia svet-
ských karnevalov márne túžia. 
Svedectvo pútí Filipa Neriho je 
dôkazom praktického, slobod-
ného a radostného prežívania 
viery v Ježiša Krista, ktoré 
bolo vo svojom čase mocným 
evanjelizačným svedectvom 
pre sekularizovaný svet. Je len 
na nás, v akom duchu budeme 
organizovať a prežívať naše no-
vodobé karnevalové či plesové 
stretnutia a aké posolstvo nimi 
odovzdáme svojmu okoliu. n

Valéria Juríčková
ilustračná snímka: sxc.hu
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www.byzantke.szm.com
Umenie a spev sú hlboko zakomponované 
do liturgickej tradície byzantského obradu. 
Preto je veľmi pekné a pre všetkých, kto-
rým byzantský obrad učaroval, obohacujú-
ce, že vo virtuálnom svete internetu si svoje 
miesto našla aj webová stránka Katedrál-
neho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach 
www.byzantke.szm.com.

Osobne som sa ešte nestretol s inter-
netovou stránkou podobného telesa, 
akým je košický katedrálny zbor, no veľmi 
ma potešilo, že i v našej cirkvi je takáto 
tendencia prezentovania krásy liturgických 

spevov. Grafický dizajn webových stránok 
nie je vôbec zložitý a návštevník presne 
vie, kde si má čo vyhľadať. Všetky odkazy 
sú zasadené do vodorovnej lišty. Sekcia 
O nás čo-to prezradí o histórii zboru, kedy 
vznikol a aká je jeho úloha v súčasnosti, 

o jeho tvorbe a doterajších účinkovaniach 
na koncertoch v rámci Slovenska i celého 
sveta. Archív zvukových nahrávok sa dá 
jednoducho navoliť pod sekciou Hudba, 
tam sú umiestnené prevažne nahrávky sv. 
liturgií a ukážky z tvorby zboru. Klasickým 
doplnením sú Fotografie a Kontakty.

Ak sa doteraz všetky predstavované 
webové stránky niesli v duchu vizuálnych 
podnetov, ktoré mali predovšetkým oboha-
tiť dušu človeka skrze obraz, táto doména 
je výnimočná, pretože tu sa duša ponorí 
do lahodného liturgického spevu prostred-
níctvom počutého.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY
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Svätá Katarína Sienská 1

Drahí bratia a sestry,
dnes by som vám chcel poroz-
právať o žene, ktorá v dejinách 
Cirkvi zohrala neobyčajnú 
úlohu. Je to svätá Katarína Sien-
ská. Štrnáste storočie, v ktorom 
žila, bolo ťažkým obdobím pre 
Cirkev, ako aj pre celú taliansku 
a európsku spoločnosť. Ale aj 
v časoch najväčších problémov 
Pán neprestáva požehnávať svoj 
ľud a povoláva svätice a svät-
cov, ktorí dokážu vyburcovať 
mysle i srdcia ľudí k obráteniu 
a obnove. Katarína bola jednou 
z nich, a ešte i dnes nám má čo 
povedať: povzbudzuje nás, aby 
sme s odvahou kráčali k svätos-
ti, aby sme sa čoraz intenzívnej-
šie stávali Pánovými učeníkmi.

Narodila sa v roku 1347 v Sie-
ne, vo veľmi početnej rodine 

– a zomrela vo svojom rodnom 
meste v roku 1380. Keď mala 
šestnásť rokov, pohnutá víziou 
svätého Dominika vstúpila 
do Tretieho rádu dominikánov, 
do jeho ženskej vetvy nazý-
vanej Mantellate. Zostala žiť 
uprostred svojej rodiny, potvr-
dila však sľub panenstva, ktorý 
ešte predtým súkromne zložila; 
venovala sa modlitbe, konala 
pokánie a skutky dobročinnej 
lásky, starala sa o chorých.

Keď sa rozšíril chýr o jej 
svätosti, stala sa duchovnou 
poradkyňou pre množstvo 
najrozličnejších ľudí: radila 
šľachticom i politikom, umel-
com aj jednoduchým ľuďom, 
zasväteným osobám a kňazom, 
ba dokonca aj samotnému 
pápežovi Gregorovi XI., ktorý 

v tých časoch sídlil v Avignone. 
Katarína ho energicky a s úspe-
chom napomínala, aby sa vrátil 
do Ríma. Veľa cestovala, snažila 
sa iniciovať vnútornú obnovu 
Cirkvi a napomáhať mieru me-
dzi štátmi. Aj z tohto dôvodu 
ju ctihodný pápež Ján Pavol II. 
vyhlásil za spolupatrónku Eu-
rópy. Starý kontinent by nemal 
zabúdať na svoje kresťanské 
korene, ktoré sú základmi jeho 
dnešného napredovania, a práve 
v evanjeliu by mal znova objaviť 
základné hodnoty, ktoré zaisťu-
jú spravodlivosť a svornosť.

Katarína mnoho vytrpela, 
podobne ako iní svätci. Našli sa 
ľudia, ktorí jej nedôverovali – až 
do tej miery, že v roku 1374, šesť 
rokov pred smrťou, ju generálna 
kapitula dominikánov predvola-
la na vypočúvanie do Florencie. 
Ako dozor jej určili rehoľníka, 
vzdelaného a pokorného kňaza 
Rajmunda z Capuy, neskoršieho 
generálneho predstaveného 
celej rehole. Stal sa jej spo-
vedníkom a tiež „duchovným 
synom“. Neskôr napísal jej prvý 
kompletný životopis. Katarína 
bola vyhlásená za svätú v roku 
1461.

Náuka svätej Kataríny, ktorá 
sa len s ťažkosťami naučila čítať 
a písanie si osvojila až v dospe-
lom veku, je zaznamená v knihe 
Dialóg Božej prozreteľnosti 
alebo Kniha Božej doktríny. Je to 
vrcholné dielo duchovnej litera-
túry, tak v časti, ktorá obsahuje 
kolekciu jej listov, ako aj v časti, 
kde sú zozbierané jej modlitby. 
Jej učenie je také bohaté, že 
Boží sluha Pavol VI. ju v roku 
1970 vyhlásil za učiteľku Cirkvi. 
Popri tomto titule ju volajú aj 
Spolupatrónkou mesta Ríma – 
vyhlásil ju za ňu blahoslavený 
Pius IX. – a Patrónkou Talian-
ska – z rozhodnutia ctihodného 
pápeža Pia XII.

V jednom videní, ktoré 
Kataríne navždy zostalo v srdci 
i mysli, ju Panna Mária pred-
stavila Ježišovi a on jej daroval 
nádherný prsteň so slovami: „Ja, 
tvoj Stvoriteľ a Pán, si ťa beriem 

za nevestu vo viere, ktorú na-
vždy zachováš čistú – až kým so 
mnou v nebi nebudeš sláviť več-
ný sobáš“ (Raimondo da Capua, 
S. Caterina da Siena, Legenda 
maior, n. 115, Siena 1998). Tento 
prsteň jej mal zostať, viditeľný 
len pre ňu. V tejto zvláštnej 
udalosti môžeme spozorovať 
živé centrum viery svätej Katarí-
ny, ako aj každej autentickej 
duchovnosti: je ním kristocen-
trizmus. Kristus bol pre ňu ako 
manžel, s ktorým mala vzťah 
dôvery, blízkosti a vernosti; 
najvyššie dobro, milované viac 
ako všetky ostatné.

Túto hlbokú jednotu s Pá-
nom možno vidieť aj v ďalšej 
udalosti zo života tejto výni-
močnej mystičky: vo výmene 
sŕdc. Podľa Rajmunda z Capuy, 
ktorý zapísal všetko, čo mu 
Katarína zverila, sa jej Pán Ježiš 
zjavil s ohnivočerveným ľud-
ským srdcom v ruke, otvoril jej 
hruď, vložil jej tam toto srdce 
a povedal: „Najdrahšia dcérka, 
tvoje srdce som si vzal v deň, 
keď si mi ho obetovala; preto 
ti teraz dávam to svoje: oddnes 
bude na mieste, ktoré predtým 
patrilo tvojmu“ (ibid.). Katarína 
skutočne prežívala slová sväté-
ho Pavla „...už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).

Tak ako sienská svätica, každý 
veriaci cíti potrebu zjednotiť sa 
s citmi Ježišovho srdca, aby do-
kázal milovať Boha a blížneho 
spôsobom, akým miluje Kristus. 
Každý z nás si môže nechať 
premeniť srdce a naučiť sa milo-
vať ako Ježiš – vo vzťahu s ním, 
oživovanom vierou, Božím 
slovom a sviatosťami, najmä 
častým a nábožným prijímaním 
Eucharistie. Aj Katarína patrí 
do tohto radu eucharistických 
svätých, o ktorom som hovoril 
na záver apoštolskej exhortácie 
Sacramentum Caritatis (por. č. 
94). n

TK KBS
preložil Martin Kramara

upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie v budúcom čísle)

snímka:  blog.siena.org
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Úplatok či pozornosť?

Pripraviť si a dať úplatok je pre väčšinu Slovákov bežné. Najčastejšie sa s tým stretávame 
v zdravotníctve, ale výnimkou nie je ani súdnictvo či školstvo. 11% slovenských domácnos-
tí malo minulý rok skúsenosť s tým, že bol od nich žiadaný úplatok. Vyplýva to z prieskumu 
Transparency International Slovensko.

Výška úplatku je rôz-
na. Kým tretina dala 
úplatok iba do 20 eur 

a druhá tretina do 70 eur, až 7% 
opýtaných dávalo úplatok nad 
350 eur. „Väčšina dávala úplatky 
v zdravotníctve,“ komentoval 
riaditeľ spoločnosti Gabriel Ší-
poš. Slovensko si tak po minu-
loročnom rekordnom prepade 
upevnilo poslednú priečku 
spomedzi krajín Višegrádskej 
štvorky. So skóre 4,2 je na 59. 
až 61. mieste spomedzi 178 
krajín sveta. Je zároveň piatou 
najhoršou krajinou Európskej 
únie spolu s Lotyšskom, horšie 
dopadli už len Grécko, Talian-
sko, Bulharsko a Rumunsko.

Drvivá väčšina úplatkov 
smerovala do štátneho sekto-
ra – od štátnych inštitúcií až 
po firmy ovládané štátnymi 
zástupcami. Slovensko koncom 
minulého roka odštartovalo ba-
líček protikorupčných opatrení, 
ktorý je nadštandardný vo vzťa-
hu k priemerným opatreniam 

na úrovni EÚ. „To jediné, čo si 
môžem priať, je vydržať v tých-
to nastavených pravidlách, aby 
postupne začali prinášať ovocie. 
Nemôžem a nikdy som nesľu-
bovala, že to dokážeme urobiť 
zo dňa na deň. Prvé kroky 
protikorupčných opatrení sme 
uskutočnili a prinášajú už svoje 
výsledky,“ povedala predsedníč-
ka vlády Iveta Radičová.

Na Slovensku však dochádza 
k zamieňaniu si pojmov úpla-
tok, poďakovanie a pozornosť. 
U mnohých respondentov sú 
tieto pojmy identické a označu-
jú prejav korupcie.

Podľa Radičovej sa na Sloven-
sku tradične chodilo k notárovi, 
učiteľovi, farárovi a starostovi 
s nejakou pozornosťou. „Všetci 
rozlišujeme, či je to pozornosť, 
ktorú prinesiete preto, lebo 
to považujete za elementárnu 
slušnosť, alebo je to úplatok,“ 
uviedla. To je ten základný 
rozdiel medzi pozornosťou 
a úplatkom. Úplatok by mal za-

bezpečiť službu, ktorú za nor-
málnych okolností nedostanete 
alebo za normálnych okolností 
na ňu nemáte nárok. „Vtedy je 
to získavanie nadštandardných 
výhod alebo privilégií a je to 
úplatok,“ upozornila.

Ako teda odlíšiť, či ide 
o pozornosť, alebo úplatok? 
Ak si to niekto vynucuje, je to 
očividne úplatok. Toto vynuco-
vanie môže mať rôzne podoby 
od náznakov až po priamu žia-
dosť. Pozornosť je prejav vďaky. 
Každý môže prejaviť svoju 
vďaku akýmkoľvek spôsobom. 
Je to nenárokovateľné, úprimné 
a malo by to vychádzať zo srdca. 
A môže to mať rôzne podoby 
– od dobrého slova, zlepšenia 
reputácie, daru alebo finančné-
ho prilepšenia. Takýto prejav si 
nik nemôže nárokovať a záro-
veň nik si nenárokuje prijatie 
takéhoto daru. Možno ho bez 
akejkoľvek ujmy odmietnuť.

Ako teda zničiť korupciu? 
Jednoducho: prestať dávať 

úplatky a informovať políciu 
o korupčnom správaní. Práve 
neschopnosť Slovákov takto 
sa správať vedie k zvyšovaniu 
korupčného správania jednot-
livcov. Myslí si to aj ministerka 
spravodlivosti Lucia Žitňanská: 
„Hlavným dôvodom, prečo sa 
nedarí odhaliť korupciu aj tam, 
kde je tušená, je to, že ani tí, čo 
dávajú úplatok, spravidla nie 
sú ochotní to nahlásiť a nie sú 
ochotní spolupracovať s po-
líciou.“ Podľa jej slov tu platí 
istý „začarovaný kruh“, lebo ak 
verejnosť nedôveruje napríklad 
polícii, prokuratúre a súdom, 
tak potom ani takéto prípady 
nenahlasuje. „Ak sa dôveru 
justície podarí zvýšiť, môžu 
aj oni nabrať odvahu a tieto 
prípady nahlasovať. Treba však 
aj uvažovať o tom, ako týmto 
ľuďom poskytnúť ochranu,“ 
tvrdí Žitňanská. n

J. Gradoš
ilustračná snímka:  

www.worldaudit.org
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V čom je život herca a spevá-
ka iný? Má svoje špecifické 
úskalia?
Život speváka je špecifický 
v tom, že na rozdiel od orches-
trálnych hráčov, ktorí si nosia 
svoj nástroj v ruke a pekne 
zabalený v puzdre, my speváci 
(aj herci) máme svoj nástroj 
v hrdle. Tento nástroj je vysta-
vený poveternostným vplyvom. 
Musím si teda naň dávať pozor, 
nesmiem napríklad piť bublin-
kové nápoje a musím sa vyhýbať 
veľkým mrazom.

Práca v opernom zbore je 
špecifická v tom, že okrem spe-
váckej zložky je tam aj zložka 
herecká, aby si človek nemys-
lel, že len stojíme ako nejaké 
skrine a spievame. Musíme aj 
hrať a často sú to až činoherné 
výkony.

Čo do vášho osobného života 
prináša divadlo?
Divadlo je zmena. Každé 
predstavenie je iné. Raz hráte 
Nabucca, raz Traviatu, Toscu, 
inokedy Bohému. Každý večer 
iné predstavenie, iné kostýmy, 
každý večer sa „prevteľujete“ 
do inej postavy. A to dáva rozlet, 
krídla...

Ktorá maska najviac ovplyv-
nila váš život?
Neovplyvnila ma konkrétna 
postava, ale určite ma dojala 
opera Charlesa Gounoda Faust 
a Margaréta. Je to svetoznámy 

príbeh, kde Faust zapredáva 
svoju dušu Mefistovi. Ten 
odstraňuje nepriateľov Fausta 
a dláždi mu cestu k úspechu 
i k láske. V tejto inscenácii je 
jedna fantastická scéna, kde sa 
snaží zničiť Faustovho nepria-
teľa. Ten vytasí meč, ktorý sa 
mu však zlomí. Zlomený meč 
sa zrazu mení na kríž. Satan 
ustupuje. Vtedy všetci, ktorí 
sú na scéne, dvíhajú otočené 
meče – kríže a spievajú krásny 
superzbor. Toto je pre mňa ako 
kresťana veľmi silné.

V závere je na scéne postave-
ný asi päťmetrový kríž s korpu-
som. Jedna z hlavných pred-
staviteliek – Margaréta k nemu 
prichádza a kľaká si pred Pána 
Ježiša. Je to čosi úžasné. Keď 
budete mať niekedy čas, choďte 
na toto predstavenie.

Ktorá poloha je vám bližšia? 
Humorná, nadľahčená alebo 
tá vážnejšia?
Jednoznačne nadľahčená a hu-
morná, lebo život okolo nás je 
dosť často ťažký a smutný. Mám 
rád komické postavy.

Čo robíte preto, aby sa vám 
s postavou podarilo stotož-
niť?
Hlavným garantom je režisér. 
Ak je dobrý režisér, nie je prob-
lém. On vám otvorí oči. Nasme-
ruje vás, povie vám, ako to chce 
mať. A keď ani to nepomáha, 
prečíta niekoľko viet z postavy 

a ja viem, ktorou „farbou to 
budem maľovať“. Ak sa stane, 
že nemáte šťastie na šikovného 
režiséra, vždy je ešte mož-
nosť osloviť dobrých starších 
kolegov, ktorí majú divadelné 
skúsenosti. Tí vám ukážu, ako 
to máte zahrať. Často sa stávalo, 
že mi ukázali, aké gesto mám 
urobiť, akú chôdzu použiť... 
Mal som to šťastie, že aj keď 
som bol mladý, hral som cha-
rakterovo staršie postavy. Okolo 
tridsiatky som hral otca hereč-
kám, ktoré boli odo mňa staršie 
o sedem až sedemnásť rokov. 
Vtedy bola pomoc namieste, 
lebo som stvárňoval postavu, 
ktorá mi nebola blízka. Musel 
som si dávať pozor, aby som 
pomaly chodil, aby som pomaly 
a hlbším hlasom rozprával 
a „nevyletel z postavy“.

Môže sa stať, že hercovi 
nesadne postava?
Áno. Občas sa to stane. Herec 
v divadle môže prísť za režisé-
rom a úlohu vrátiť. No nemalo 
by sa to robiť, lebo pracovný 
poriadok ukladá hercovi alebo 
spevákovi povinnosť stvárňovať 
postavu, do ktorej ho obsadili.

Z histórie filmu a divadelníc-
tva viem, že sú herci (ale to sú 
už páni herci), ktorí si môžu 
postavy vyberať. Ale tu v týchto 
vodách sa to vždy robieva tak, 
že si režisér vyberie hercov a ob-
sadenie sa napíše na ferman. To 
je týždenný plán práce. Je veľmi 

dobré, keď priradí postave 
alternáciu. Má to svoj prak-
tický dôvod, aby sa neoslabila 
prevádzka divadla. Niekedy sa 
robia trojalternácie, dokonca 
v niektorých prípadoch až štvo-
ralternácie.

V tomto čase sa v divadle hrá 
predstavenie Čakanie na Turka. 
Bol som doň obsadený. Keď 
som to prehodnotil, zavolal 
som riaditeľovi, že nemôžem, 
lebo to nebudem stíhať. Prijal 
to. Teraz som rád, že som to 
odmietol, lebo je to vulgárne 
predstavenie. Stále si myslím, 
že divadlo je stánok kultúry 
a takéto niečo doň nepatrí.

Čo je pre speváka a herca 
z hľadiska jeho profesie 
po odohraní predstavenia 
najdôležitejšie?
Pre mňa je dôležité povedať si, 
keď urobím nejakú chybu (a tie 
sa stávajú), že sa to už nesmie 
stať. A potom príde moment 
úľavy. Lebo je to psychická 
záťaž. Čím väčšia postava, tým 
väčšia záťaž.

A potom je dôležitá aj reak-
cia publika.
Samozrejme, herci sú ako malé 
deti. Čakajú aplauz. Sú naprí-
klad overené komické miesta 
v inscenácii. Ak publikum neza-
reaguje, hneď sa ozve: „A dnes 
nezatlieskali... Dnes neberú. 
Dnes sú diváci nejakí zamrznu-
tí. Čo je to za publikum?“ Alebo 

Herci a speváci si pred každým vystúpením nasadia mas-
ku a vstupujú do sveta svojich postáv. Čo sa však skrýva 
za maskou, poodhalí muž s krásnym barytónom pán Ivan 
Barla, člen speváckeho operného zboru Štátneho divadla 
v Košiciach, ktorý sa necháva viesť okrem tých divadelných 
aj najväčším režisérom svojho života.

14 | rozhovor
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pri opačnej situácii: „Dnes sú 
dobrí, dnes sa bavia. Perfektné 
publikum.“ Herec veľmi citlivo 
vníma reakciu diváka.

Nemajú ľudia vo vašom okolí 
niekedy pocit, že „hráte“?
Skôr by som to nazval, že použí-
vam farbičky niektorej postavy. 
Napríklad repliku: „Keby ma 
hostia náhodou hľadali, tak že 
almužny rozdeľujem v žalári.“ 
To je zo Shakespeara. Nie je 
to môj odbor, ale je to istým 
spôsobom maska. Veľmi sa 
mi replika páči, takže ju pri 
istých trefných príležitostiach 
používam – napríklad keď 
stretnem šéfa košickej činohry 
Paľa Úradníka.

Aké postavenie má v súčas-
nosti divadlo? Je opodstat-
nená jeho existencia v dobe 
virtuálnej reality?
Zásadný rozdiel je v tom, že 
vidíte trojrozmerne divadelnú 
produkciu. Je tam užší a živý 
kontakt s divákom. Niekedy 
je taký úzky, že sa až fyzicky 
prelína, herec sa dotýka diváka. 
V niektorých inscenáciách 

herec vstupuje do priestoru 
hľadiska. Prihovára sa divákovi, 
pristaví sa pri ňom, potľapká 
ho po pleci, podá mu ruku. 
Ja som to robil v predstavení 
Edith a Marlene a bolo to veľmi 
zaujímavé.

Venujete sa aj mladej gene-
rácii. Viedli ste študentské 
divadielko Logos a pôsobili 
aj v porote recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Prečo 
ste sa rozhodli pre prácu 
s mladými?
Pätnásť rokov som robil 
na Gymnáziu sv. Moniky 
v Prešove sakrálne divadlo. 
Teraz mám prestávku, lebo táto 
mladá generácia už nemá taký 
záujem o divadlo. Premýšľal 
som prečo.

 Myslím, že ich veľmi 
ovplyvňuje spôsob spracovania 
napríklad videoklipov. Pod-
ľa mňa je to zabijak divadla. 
V rozmedzí troch minút máte 
nastrihané a digitálne natlačené 
výrazové prostriedky, ktoré vás 
nastavia tak, že keď pozeráte 
nejaký iný film (a pozoroval 

som to sám na sebe), pretáčate 
na isté vybrané scény na jednot-
livých kanáloch. A mám pocit, 
že tento efekt zrýchleného 
pretáčania a megakoncentrácie 
na malom priestore pôsobí aj 
na vzťah k divadlu, ktoré takto 
nefunguje. A navyše práca 
v amatérskom divadle vyžaduje 
krvopotnú námahu.

Mladým som sa začal venovať 
aj preto, lebo aj mne sa niekto 
venoval. Na strednej škole to 
bol pán Grajf, na vysokej škole 
pán Horák.

Cítim sa veľmi dobre s mladý-
mi, pookrejem pri nich.

Aký je výsledok spojenia 
človek – umelec a človek – 
kresťan?
Aj herci, aj speváci ako nosi-
telia a šíritelia kultúry by mali 
v konečnom zmysle slova slúžiť 
Bohu. V mojom prípade je to 
napríklad aj to, že v chráme 
čítam Božie slovo.

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová
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Sedmopočetníci
Na knižnom trhu sa pred-
nedávnom objavila hod-
notná monografia gréc-
kokatolíka Mgr. Andreja 
Škovieru, PhD., s názvom 
Svätí slovanskí sedmopo-
četníci. Venuje sa otázkam 
sformovania skupiny 
svätých sedmopočetníkov 
a vzniku ich spoločnej 
úcty. Pod označením svätí 
(slovanskí) sedmopočet-
níci rozumieme skupinu 
svätých označovaných ako 
učitelia či apoštoli slovan-
ských národov. Do tejto 
skupiny patria svätí Cyril, 
Metod a ich učeníci svätí 
Gorazd, Kliment, Naum, 
Angelár a Sáva. Autor pred-
stavuje osobnosti a diela 
piatich najvýznamnejších 
učeníkov solúnskych bra-
tov. Osobitnú pozornosť 
venuje otázke likvidácie 
byzantsko-slovanskej misie 
na našom území. Poskytuje 
aj podrobný prehľad pra-
meňov, ktoré sa vzťahujú 
k životom a úcte týchto 
svätých, pričom niektoré 
sú slovenskému čitateľovi 
sprístupnené po prvý raz. 
Napriek tomu, že dielo je 
písané vedeckým štýlom, 
ani bežnému čitateľovi 
nebráni pochopiť súvis-
losti. Toto významné dielo 
by nemalo chýbať v našich 
knižniciach.

Milan Lach SJ

KultúRa

Muzikál
František z Assisi
Pôvodný slovenský muzikál v ce-
losvetovej premiére! Strhujúci 
príbeh zo života charizmatické-
ho človeka sv. Františka z Assisi, 
ktorý je schopný ísť neústupčivo 
za svojou pravdou a ktorého duša 
v ťažkom zápase víťazí láskou 
nad utrpením, ponížením a ne-
spravodlivosťou. (195 minút)

Čím viac prenikáme do príbehu 
Františkovho života, tým viac 
sa zdá, že nám uniká. Dokonca 
aj jeho prostota bráni nášmu 
želaniu pochopiť ho. Akoby uni-
kal do niektorej z tých skalných 
jaskýň v závratných výškach, 
v ktorých občas vyhľadával úto-
čisko. Jeho správanie nás často 
mýli, až do konca zostal člove-
kom protikladov.

Julian Green
snímky: René Miko
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Kto som, keď je tma, nachádzam sa v nútenom tichu a nik so mnou 
nie je? Kto som, keď zložím masku, ktorú nosím počas dňa? Masku, 
ktorá ma celý deň chránila, aby som nebola zranená inými. Môžem 
sa takto uchádzať o Božiu priazeň? Môžem predstúpiť pred Pána 
a povedať, že k nemu prichádzam rovnaká, akú ma mohol pozorovať 
pri rozhovore s kamarátkou, ktorú „nemusím“ a ktorú som stretla 
náhodou v meste a nedalo sa tomuto stretnutiu vyhnúť? Som k Bohu 
férová alebo aj pred neho predstupujem s maskou?

Boh každým dňom z hĺbky 
svojho milujúceho 
božského srdca vysiela 

prosbu o pomoc. Nabáda, hľadá 
svoju predĺženú ruku v podobe 
tvojich a mojich nôh či rúk, aby 
sme zmenili to, na čo máme 
dosah. A my nemáme čas. Ve-
ľakrát to nerobíme ani v rodine, 
doma, kde môžeme byť sami 
sebou. Nevidíme. Nechceme 
vidieť. Je ľahšie ostať slepý, 
hluchý, nedať iným priestor, 
neotvoriť svoje srdce, nepriniesť 
žiadnu obetu. Je tak fajn mať 
masku, ktorá chráni. Je také 
dobré, že do mňa nikto nevidí.

Prvá skúsenosť – 
skutočné motívy
Je jednoduché odpovedať 
na prosbu núdzneho, a pritom 

to nemyslieť vážne, usmievať 
sa na svojho suseda, a v srdci 
prechovávať kliatbu. Veď on 
to nevidí. Rovnako je ľahšie 
neurobiť vôbec nič v porovnaní 
s tým, že sa môžem za svojich 
susedov modliť. Ako spo-
znajú pravého Boha, ak svoje 
kresťanstvo žijem len hodinu 
na nedeľňajšej bohoslužbe? 
Ak milujem tých, ktorí milujú 
mňa? Ak požičiavam tomu, kto 
mi to určite vráti? Ak dávam zo 
svojho nadbytku? Toto nie je 
život podľa  evanjelia.

Ježiš nepovedal, že bude ľah-
ké zapierať seba samého, a tak 
byť svetlom pre tento svet. Ale 
povedal, že nás v tom nenechá 
samých. Stačí iba mať túžbu 
podobať sa mu a byť vnímavý 
na jeho vedenie. Byť otvorený 
prijať pravdu o sebe a dovoliť 

mu, aby nás premieňal na svoj 
obraz.

Napríklad toto ma naučil cez 
moju nepraktizujúcu svokru. 
Kedysi k nim chodievala cigán-
ka po obnosené veci. Na znak 
vďaky svokre umyla schody. 
Keď jej raz svokra dávala nový 
kostým, ktorý nikomu z nás ne-
bol dobrý, ale bol veľmi drahý, 
dosť ma to prekvapilo. Už-už by 
som jej ho bola vytrhla z ruky, 
keď moja svokra povedala: „Pre 
mňa je to človek ako každý iný. 
Ona predsa nemusí nosiť deravé 
a nepotrebné veci len preto, 
že je cigánka. Aký je to dobrý 
skutok, keď jej dávam len to, 
čo mi uvoľní miesto v skrini 
a v inom prípade by to šlo určite 
do koša?“ Uf! Prišlo zahanbe-
nie. A ja som sa doteraz kochala 
vo svojom vnútri a tešila sa zo 

seba samej, ako pomáham, keď 
ponúknem starým susedom 
koláče, ktoré už u nás nikto 
nechcel. Alebo odnesiem ďalšej 
susede na invalidnom dô-
chodku to, čo sme už nevládali 
zjesť. Kde je moje kresťanstvo? 
Zahanbila ma žena, ktorá ne-
sedáva v nedeľu v chrámových 
laviciach.

Je to naozaj o tom, že je 
dôležitý skutok bez toho, aby 
som skúmala motív? Naozaj 
ma v nebi čaká nádrž s mojimi 
dobrými skutkami bez selekcie, 
v akom stave bolo moje srdce, 
keď som slúžila? Zapáčim sa 
Bohu, keď toho urobím viac, 
keď pôjdem nad svoje limity 
a spadnem z nôh? Verím, že 
Boh sa mi prihovára rôznym 
spôsobom. Napríklad aj cez 
nepraktizujúcu svokru. Som 
jej vďačná, že sa nebála predo 
mnou zložiť masku a pomeno-
vať svoje motívy. Vyšla zo seba 
a mne Boh cez ňu otvoril oči. 
Jemu chvála, že aj srdce. Vďaka. 
Keby nebolo tejto skúsenosti, 
ďalej by som si nahovárala, 
že to, čo robím pre Pána, má 
obrovskú cenu. Nahovárala som 
si, že mám v rukách tromf, kto-
rým môžem Bohu mávať pred 
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očami, keď o niečo v modlitbe 
prosím. Žila som v klamstve, že 
mám oprávnenie žiadať od Pána 
nemožné veci a ak by mi ich ne-
dal, mohla som mu vymenovať 
všetko to, čo pre neho robím. 
Smiešne. Úbohé. Netvrdím, 
že teraz nemôžem dať nikomu 
obnosené veci. Snažím sa len 
povedať, že tým nerobím veľkú 
vec. Možno tým niekomu po-
môžem, ale to nie je to isté, ako 
keby som sa vzdala niečoho, čo 
ma naozaj niečo stojí.

Zmena
Odvtedy sa snažím tak, ako 
Pánovi odkladám desatinu 
z každého príjmu ako prvému 
(nie z toho, čo mi zvýši z vý-
platy!), dať aj susede z koláča, 
ktorý som čerstvo upiekla. Ona 
má pre mňa odvtedy väčšiu 
hodnotu. Nemusí dojedať 
zvyšky. Cením si ju natoľko, 
že si zaslúži prvotinu, teda 
ponúkam jej čerstvé potraviny.  
Nerobím to vždy, ale keď sa pre 
to rozhodnem, kontrolujem 
svoje motívy. Skúmam ich 
a podriaďujem Ježišovi. Aj toto 
mal podľa mňa Ježiš na mysli, 
keď nás vyzýval milovať iných 
tak ako seba. Sebe by som 
nedala staré otrhané veci ani 
by som nedojedala po niekom 
niekoľkodňové jedlo len preto, 

že u nich to už nezje ani pes. 
Preto sa skúsme zamyslieť, kým 
naozaj sme, keď nás nik nevidí, 
nesúdi, nekontroluje. Skúsme 
žiť to, čo vyznávame v každý 
čas, v každom vzťahu. Sú ťažké 
časy a všade naokolo počuť hlas, 
ktorý hovorí:  „Keď si medzi 
vranami, krákaj ako vrana“. 
Nepopieram, že ako kresťania 
to máme v dnešnej dobe veľmi 
zložité. Veľakrát sme donútení 
stratiť svoju tvár a prikloniť sa 
k „menšiemu zlu“. Chcem však 
upozorniť na to, že Pán Ježiš 
nezomrel na kríži zvlášť za malé 
a zvlášť za veľké hriechy či 
klamstvá. Na kríži boli pribité aj 
lži, ktoré považujeme za nepod-
statné. Vyniesol na Golgotu aj 
moje nepatrné prehrešky, každé 
pokrytectvo...masku, ktorú som 
si nasadzovala s cieľom ochrany 
pred zranením či zo strachu 
a zbabelosti.

Druhá skúsenosť – 
„milosrdná lož“
Pri deťoch som používala 
klamstvo ako „milosrdnú lož“. 
Deťom vraj nemôžete vždy 
všetko povedať tak, ako to 
je. Ale klamstvo je vždy len 
klamstvom. Je to lož preoble-
čená do bieleho šatu. A keďže 
naše deti sú na pravdu veľmi 
vnímavé a citlivé, snažíme sa 

ich neklamať. Naposledy sme 
sa s manželom takto „popálili“ 
na Vianoce pred dvoma rokmi. 
Darčeky u nás nosieval Ježiško, 
až kým sme neprišli k susedom, 
živo praktizujúcim svoju vieru. 
Keď som sa ich detí pýtala, čo 
im priniesol Ježiško, rodičia 
tých detí ma hneď poopravili 
a povedali, že u nich kupujú 
darčeky rodičia, a že Pán Ježiš 
požehnáva na tieto dary pros-
triedky. Najprv sa mi ich reakcia 
nepáčila, skôr som to považo-
vala za smiešne. Zdalo sa mi to 
zbytočné, ale keď som o tom 
doma neskôr uvažovala, zistila 
som, že majú pravdu. Deťom 
sme predstavovali Ježiša ako 
nejakú imaginárnu rozprávkovú 
bytosť, ktorá chodieva na Via-
noce cez okno. Priatelia mi 
vysvetlili, že pre deti je potom 
ťažké hľadať živého Boha, túžiť 
po osobnom vzťahu s ním, keď 
ho v detstve majú prezentova-
ného ako rozprávkovú postavu.

A potom to prišlo. Náš vtedy 
6-ročný syn sa v škole dozvedel, 
že darčeky nosia rodičia. Plakal, 
kričal na nás a nevedel pocho-
piť, prečo sme ho oklamali. Bola 
som z jeho reakcie prekvape-
ná. Veď naším úmyslom bolo 
urobiť im každý rok krásne Via-
noce. Toto predsa nebolo naším 
cieľom. Veď ani my sme ako 
deti takto nevyvádzali, keď sme 

zistili pravdu o Ježiškovi. Uve-
domila som si, že deti dnešnej 
doby zvlášť bažia po pravde 
a po dôvernom vzťahu s milu-
júcou autoritou. Všade navôkol 
sa im ponúkajú rôzne reklamy, 
pútače, ktoré ich zavádzajú 
a upriamujú na celkom iné 
hodnoty. Už deti v škôlke nará-
žajú na veľké finančné rozdiely 
medzi rovesníkmi. A tak sme sa 
s pokorou a ľútosťou so synom 
porozprávali a vysvetlili mu, že 
sme mu odovzdávali iba to, čo 
sme zažívali ako deti doma. Až 
neskôr sme si uvedomili, že sme 
tým takisto nabúrali dôveru, 
ktorú voči nám prechovával. 
Ostatné deti vedieme v pravde. 
Ich radosť z Vianoc vôbec nie je 
ukrátená tým, že Ježiško nenosí 
darčeky. Stále mu píšu listy, 
aby nám rodičom požehnal 
prostriedky na darčeky pre seba 
aj pre iných a vybral si z ich 
siahodlhého zoznamu to, čo 
sám usúdi ako dobré. Odkryli 
sme teda masku aj pred tými, 
ktorých ovplyvňujeme najviac. 
Verím, že jeden z odkazov, kto-
rý im odovzdávame, znie: „Lož 
má krátke nohy“.

Skúsme teda zložiť svoje 
masky a žiť jeden s druhým 
v pravde. n

Henrieta Honzová 
ilustračná snímka:  

themediapush.wordpress.com
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Duchovná výzbroj  5: Pancier spravodlivosti

Druhou časťou výzbroje, ktorú apoštol 
Pavol spomína v 6. kapitole Listu Efe-

zanom, je pancier spravodlivosti. Pancier 
prikrýval hruď rímskeho legionára spredu 
aj zozadu. Bola to hlavná časť výzbroje 
a chránila bojovníkovi vnútorné orgány 
a srdce. 

V Knihe prísloví 4, 23 sa píše: „Veľmi 
stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú 
žriedla života.“ To, čo nosíme v srdci, 
ovplyvňuje náš život a rozhodovanie. Ježiš 
hovorí: „Veď z plnosti srdca hovoria ústa.“ 
(Mt 12, 34b)

Byť spravodlivým, dobrým pred Bohom 
je cieľom života mnohých z nás. Každý 
chce pred Kráľom kráľov a Pánom pánov 
vyzerať dobre. Problém je však v tom, ako 

dosiahnuť tento stav. Ako dosiahnuť spra-
vodlivosť pred Bohom.

Sú dve cesty, ktorými môžeme v tejto 
oblasti kráčať:

1. Dosiahnuť spravodlivosť vlastnými 
silami a kŕčovitým dodržiavaním zákona 
a všetkých prikázaní. Výsledkom tohto 
namáhania sa je, že moralizujem, napomí-
nam blížnych, hľadám chyby u druhého 
a povyšujem sa nad ostatných, ktorí zákon 
nedodržujú (stávam sa zákonníkom). Voči 
sebe samému som v postoji, že si neviem 
odpustiť zlyhanie a pád. V srdci nosím 
strach pred Ježišom, ktorý ma potrestá 
alebo ma odmietne pre môj pád. A preto 
nerobím nič iné, len počítam dobré skutky, 
ktoré som vykonal, aby som sa za ne mohol 

skryť pred Pánom.
2. Prijať Ježišovu spravodlivosť vierou 

(porov. 2 Kor 5, 21) – to znamená obliecť si 
nie vlastnú spravodlivosť, ale spravodlivosť 
Ježiša Krista. Ježiš nevykonal nikdy žiaden 
hriech. Bol absolútne poslušný svojmu 
Otcovi (až na smrť). Ak prijímam jeho 
spravodlivosť a obliekam sa do nej, uzná-
vam, že som spasený a prijatý Bohom nie 
na základe svojej spravodlivosti (v ktorej 
denne zlyhávam), ale na základe Ježišovej 
spravodlivosti. A tento postoj mení moje 
srdce a môj pohľad na seba samého, svet aj 
na blížnych. Viac si o tom môžeš prečítať 
v Liste Filipanom 3, 1 – 15.

Damián Saraka

VaROVaniE
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Animaškola 2 
Stretká podľa vekovej 
kategórie (3)
Pre deti vo veku 
10 – 16 rokov (starší 
školský vek – puberta) 

1. časť
Typické pre toto obdobie je:

• Človek je v období kríz, je 
veľmi ľahko zraniteľný; treba 
si dávať pozor na svoje slová 
a prejavy.

• Pozornosť je veľmi rozptý-
lená.

• Deti v tomto období nezná-
šajú mechanické učenie. Je 
to pre nich záťaž, pretože 
to znamená vôľou sústrediť 
svoju pozornosť, musia vy-
nakladať úsilie, čo ich oberá 
o fyzické aj psychické sily.

• Myslenie človeka sa stáva 
logickejším, prechádza 
od konkrétneho k abstrakt-
nému.

• Začínajú rozmýšľať o budúc-
nosti, o vesmíre, ako to tam 
skutočne je, o hodnotách, 
ktoré v živote sú alebo nie sú. 
Rozmýšľajú nad tým, prečo 
im rodičia niečo vtĺkali, 
niečo zakazovali. Začínajú 
rozmýšľať aj o smrti.

• Kritizujú alebo prehodnocu-
jú. Začínajú si utvárať vlastný 
hodnotový systém.

• Obdobie puberty = obdobie 
druhého vzdoru.

• Na jednej strane sa chcú stať 
dospelými, na druhej strane 
vidia, že s dospelými si nero-
zumejú.

• Obdobie veľkej neistoty. 
V tomto období je nemysli-
teľné nemať vzor.

• Citovo sú veľmi labilní, 
psychika je často negatívne 
orientovaná a reakcie ne-
predvídateľné.

• Rebelantské správanie je 
často výkrikom pre spoloč-
nosť, rodičov, vychovávate-
ľov.

• Objavuje sa nenávisť → 
predísť negatívnym vplyvom.

Praktická metodika
TÉMA: Starostlivosť o telo, 

starostlivosť o dušu
CIEĽ: Porovnávanie starostli-

vosti o pominuteľné telo so sta-
rostlivosťou o nesmrteľnú dušu. 
Uvedomenie si potreby väčšej 
starostlivosti o dušu. Povzbude-
nie k činnostiam a k aktivitám, 
ktoré napomáhajú človeku 
získať večný život.

POMÔCKY: balóny, špendlí-
ky, fixky, Sväté písmo, papieriky 
so súradnicami, spevníky

VEK: 12 – 15 rokov
PRIEBEH:
Úvodná modlitba
Animátor vedie úvodnú 

modlitbu, v ktorej prosí Svätého 
Ducha o otvorené srdcia a vní-
mavosť.

Diskusia 1
Rozoberáme človeka ako 

bytosť, ktorá má telo a dušu. 
Ako prvému sa venujeme telu. 

Pomocné otázky:
1. Aké je ľudské telo? (viditeľ-

né, hmatateľné, hmotné)
2. Čo všetko pre svoje telo 

robíme? Čo všetko sme ochot-
ní urobiť? Kam chodíme? ( 
hygiena, jedlo, šaty, kaderníc-
tvo, manikúra, mejkap, lekár, 
kúpele, oddych, šport...)

3. Odkiaľ vieme, ako sa treba 
o telo starať? (rodina, škola, 
lekár, médiá...)

4. Koľko času venujeme telu, 
napr. za jeden deň?

5. Čo sa s telom stane 
po smrti? (telo je pominuteľné, 
rozpadne sa, zhnije)

Môže sa zdať, že starostlivosť 
o telo je zbytočná, veď aj tak 
z neho nič nezostane. Starostli-
vosť o telo je potrebná, ale pri-
merane. Dávať si pozor, aby sa 
telo nestalo modlou. Aby sme 
ho neuprednostňovali na úkor 
niečoho dôležitejšieho.

Aktivita 1
Balóniky (na umocnenie uve-

domenia si, že telo je smrteľné)
Každý dostane jeden balón 

a nafúka ho. Balón predstavuje 
telo človeka (môže si na neho 
nakresliť oči, nos, ústa). Vzdu-
ch, ktorým balón nafúkame, 
predstavuje dušu. Potom každý 
dostane špendlík a balón pre-
pichne. To, čo zostalo z balóna, 
je nepoužiteľné, ale vzduch 
nezmizol. To nás nabáda na dis-
kusiu o duši.

Diskusia 2
Formulujeme otázky o duši, 

podobné ako pri tele:
1. Aká je duša človeka? (nevi-

diteľná, nehmotná)
2. Čo sa stáva s dušou po smr-

ti? ( je nesmrteľná; peklo, raj 
alebo očistec)

3. Pre každý z týchto koneč-
ných stavov duše existuje návod, 
ako ho dosiahnuť. Aký? (pre 
peklo hriech, nebo – život s Bo-
hom a zdržiavanie sa hriechu)

4. Čo všetko robíme (môžeme 
robiť) pre svoju dušu?

5. Koľko času z dňa venujeme 
svojej duši?

Je dôležité zamyslieť sa, čo 
je pre mňa dôležité; či mám 
na pamäti konečný cieľ, kam sa 
chcem po smrti dostať a čo pre 
to robím.

Aktivita 2
Každý si vytiahne jeden lístok 

so súradnicami ( Mt 8, 11 – 12; 
Mt 13, 49 – 50; Mt 25, 46; Lk 13, 
28; Mt 10, 28; Lk 23, 42 – 43), 
tie si vyhľadá v Svätom písme 
a prečíta príslušný text. Sú to 
citáty, v ktorých sa spomína 
večný život, ale aj večné zatrate-
nie. Možno sa to zdá ako niečo 
strašné, ale taká bude pravda 
po smrti.

Záver
Pamätaj na smrť – nie je to 

strašiak, ale môže byť dobrým 
hnacím motorom v duchovnom 
živote. Uvedomiť si, že naj-
väčším nebezpečenstvom pre 
dušu je hriech, ale Boh, ktorý 
nás stvoril pre večný život, nám 
dáva návod, ako hriech pora-
ziť. Život s Ježišom sa podobá 
priateľstvu medzi ľuďmi – čím 
viac sa poznáme, tým sa máme 
radšej. Najlepším sprievodcom, 
ako Ježiša poznávať, je Sväté 
písmo.

Modlitba: pieseň V nebi je 
parádna klíma alebo Chválim 
ťa, Ježiš n

spracovala  
Dominika Komišaková

(podľa Metodika – Mária 
Zorvanová, rod. Mlatičeková)

ilustračná snímka:  
Archív GMC Bárka
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O senioroch trocha ináč
Niekoľko rokov bola mo-

jou prácou kancelária, 
spisy, obálky, papiere, 

písací stroj, neskôr počítač. Nik-
dy mi nenapadlo, že to môže 
byť aj ináč, že by som mohla 
mať vzťah k starým ľuďom, 
pracovať s nimi, venovať sa im.

Ale Boh vo svojej 
veľkej láske a zau-
jímavých plánoch 
viedol moje kroky 
práve k starým 
ľuďom. Bolo to 
veľmi zvláštne, 
priam nepocho-
piteľné, krok 
do neznáma, ale 
rozhodnutie ne-
bolo len na mne. 
Povzbudila ma stať 
z Božieho slova, 
nespomínam si 
na ňu doslovne, 
ale bolo to niečo 
v tom zmysle, že 
sa nemusím báť, 
keď je pri mne 
Boh. Po rokoch si 
uvedomujem, ako 
práve on pôsobí v mojom živote 
cez týchto ľudí ako ma používa 
pri riešení ich problémov.

Jedno kurdské príslovie 
hovorí: Suché lístie nehyzdí 
krásne stromy. V zariadení pre 
dôchodcov, kde pracujem, je 
veľa starých ľudí, osudov, veľa 
životných strát, veľa sklama-

ní z rodiny, ťažkých situácií, 
neodpustenia, hnevov, ktoré 
trvajú pokolenia, ale i dobrých 
a pokojných rokov, dobrých 
a starostlivých detí, veľmi dob-
rých rodinných vzťahov.

Väčšinou sa posudzuje staro-
binec ako odplata detí za jasle, 

že nie sú ochotné sa postarať 
o rodiča, ktorému prestalo 
slúžiť zdravie, je nepotrebný, 
imobilný, protivný, zabúda, 
vymýšľa, háda sa, stále opa-
kuje to isté... Ale vieme, že nie 
všetci sme rovnakí, a tak je to aj 
u seniorov. Mnoho je vďačných, 
milých, chápavých, pokorných, 

láskavých, trpezlivých v cho-
robe a hlavne modliacich sa 
„za všetkých a za všetko“. A to 
je veľký bonus. Lebo dnes sme 
vo svete na modlitbu chudobní. 
A tak sú nám starí ľudia s do-
statkom času veľmi potrební.

A moje poslanie medzi nimi? 

Milujem prácu so starými 
ľuďmi, veľmi rada vysvetľujem 
to, čo nemôžu pochopiť. Ježiš 
ma napĺňa svojou súcitnou 
a nesmiernou láskou k tým, 
u ktorých je evidentne vidieť, že 
nikdy nepocítili lásku od svo-
jich najbližších, nevedia, čo je 
pohladenie, úsmev, vypočutie...

Drvivá väčšina starkých 
v zariadení prežíva pokojnú 
starobu, nájde si priateľov, na-
vštevuje rôzne aktivity – video-
filmy s náboženskou tematikou, 
knižnicu, kultúrne podujatia 
v meste i v zariadení, športové 
aktivity, opekačky, zábavy, den-

né náboženské 
obrady v kapln-
ke, napĺňanie 
duchovných 
potrieb, ergo 
terapiu – cvičenie 
motoriky, kres-
lenie, tréningy 
pamäti. Alebo 
jednoducho chcú 
byť sami, či už 
v izbe, vonku, 
alebo v kaplnke 
pred bohostán-
kom v Ježišovej 
prítomnosti.

A keďže všetci 
smerujeme k več-
nosti v nádeji, 
že sa stretneme 
so živým Bohom 
v radosti, naj-

krajším zážitkom v mojej práci 
je, keď človek odchádza z tohto 
sveta v pokoji, vysporiadaný so 
všetkým, čo nebolo v jeho živo-
te celkom v poriadku a v očaká-
vaní, že ho čaká už len radosť vo 
večnosti. n

Mária
ilustračná snímka: sxc.hu
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Keď náhoda nie je náhodou

V marci (14. adar) sa oslavuje v židov-
ských komunitách sviatok Purim – 

lósy. Vychádza z biblického príbehu Knihy 
Ester (1. – 10. kap.), ktorý sa číta z ilustro-
vaného pergamenového zvitku. Názov 
sviatku pripomína Amanovo hádzanie 
kockami (vrhanie lósu), ktorými chcel ur-
čiť najvhodnejší deň na chystaný masaker. 
Podľa vtedajších zvyklostí sa losovalo 
o odev a majetok zabitého nepriateľa. Keď 
niekto hádže kocky alebo stávkuje, svojím 
spôsobom pokúša osud. Niekedy môže 
nastať prekvapivý zvrat udalostí.

Na Purim sa konajú radostné karnevaly. 
Zamaskované postavy by mali ilustrovať 
postavy biblického príbehu – kráľovnú 
Ester, hriešneho Amana, cnostného Mar-
docheja, kráľa Asuera. Kostýmy a masky 
zakrývajú identitu toho, kto ich nosí. 

Ester okrem iného znamená aj utajenie, 
ukrytie. Ester skryla pred kráľom svoj 
pôvod. Aj Božia prítomnosť je ukrytá. Boh 
zdanlivo do deja nezasahuje. Veď nie vždy 
koná otvorene, ale jeho prítomnosť je zjav-
ná aj v náhodách, šťastí, jednoducho všade 
aj bez jeho zrejmej viditeľnosti. „Náho-

dou“ sa kráľovná Vasti odmietne zúčastniť 
na hostine. „Celkom náhodou“ sa práve 
Ester stane novou kráľovnou. „Náhodou“ 
kráľ podpíše niečo, čo potom nemôže 
odvolať... „Úplnou náhodou“ sa končí celý 
príbeh tak, ako sa končí? Niektoré náho-
dy nie sú náhodami, ale malým, tichým 
a nenápadným vedením, na ktoré človek 
odpovedá. Stačí málo, aby sa neviditeľný 
Boh objavil a odhalil to, čo je skryté.

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii
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Tajomstvo v studni
Píše sa rok 418.

„Bože, ďakujem!“ 
zvolal starec, keď vy-

tryskol prúd vody. Mal všetko 
prichystané. Kým voda stúpa-
la, obratne ukladal hrboľaté 
kamene. Dokončil múr, vzal 
vedro, motyku a bosé nohy 
ho niesli po rebríku. Živá 
voda napĺňala studňu. Čistá 
a chladivá, akej je v púšti 
málo. Starec sa natešene 
usmieval. Bude môcť bývať 
v neďalekej jaskyni. Zahľa-
del sa na pokojnú hladinu. 
Zbadal v nej známu tvár. 
Prežehnal sa. Bol to Kristus... 
Od  toho dňa často chodie-
val k studni a zavše sa tešil 
na stretnutie s ním. Napĺ-
ňala ho svätosť a  pokoj. Čas 
plynul. K starcovi sa pridávali 
ďalší pustovníci. Všetci s ra-
dosťou prichádzali k prame-
ňu na stretnutie s Kristom.

O necelých sto rokov 
pustovníci postavili kláštor. 
Prichádzalo sem mnoho 
strápených pútnikov, aby 
sa poklonili hrobu svätého 
starca. Prosili o modlitby 
a rady, hľadajúc úľavu vo 
svojich trápeniach. Matky 
prosili za zblúdené deti, blíz-
ki chorých za ich uzdravenie. 
Keď vysmädnutí čerpali 
zo studne, videli na jej dne 
svojich blízkych, rodičov, 
deti, manželky... A nemohli 
odtrhnúť oči od obrazu 
milovaných. Ostával v nich 
a vracali sa domov bez úľavy.

Po čase pokoja prišla vojna. 

Mierumilovných mníchov 
vyhnali a z kláštora urobili 
pevnosť. Aj vojaci chodili 
k studni po vodu. Nejeden 
sa tam utopil. Hľa, na dne 
sa lesknú peniaze, draho-
kamy, zlato. Odráža sa lesk 

pôžitkov, žien, vína. Stačí sa 
nahnúť a loviť... Všetko bol 
klam a voda pohltila mno-
hých. Neprešiel ani týždeň 
a studňu z rozhodnutia 
velenia zamurovali. Kláštor 
po trojmesačnom obliehaní 
dobyli a celkom zbúrali. Tak 
sa v roku 1418 zavŕšili dejiny 
kláštora i mníchov a na všet-
ko sa zabudlo.

18. júla 1989 sa v novi-
nách objavila správa, že pri 
stavebných prácach odhalili 
starodávny kláštor i veľmi 
starú, ale zachovalú stud-
ňu. Takú obyčajnú. Zvedaví 
návštevníci a turisti, ktorých 
prilákala táto atrakcia, sa 

ochladzujú pri sviežej vode, 
ale v jej obraze vidia len seba.

Píše sa rok 2010.
Je odhalené tajomstvo 

studne. Stačí k nej prísť 
a pozrieť sa. Ona ti ukáže to, 

čo najviac miluješ. Krista? 
Manžela? Manželku? Deti? 
Peniaze? Víno? Úspech? 
Seba?

„Keď však príde on, Duch 
pravdy, uvedie vás do celej 
pravdy, lebo nebude hovo-
riť sám od seba, ale bude 
hovoriť, čo počuje.“ (Jn 16, 13) 
„Ale prichádza hodina, a už 
je tu, keď praví ctitelia budú 
sa klaňať Otcovi v Duchu 
a pravde.“ (Jn 4, 23) n

Peter Lazorík
ilustračná snímka (studňa 

v Nazarete):  
www.bibleplaces.com
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Správny výber
Je hmlisté popoludnie. Na chodníkoch sa 
sem-tam lenivo povaľujú ušpinené mláky. 
Opatrne našľapujem. Predo mnou kráča 
mamička s malým synčekom. „Jurko, dávaj 
pozor, nie že skočíš do tej mláky!“ Malý sa 
potmehúdsky usmeje. Vtom mame zazvoní 
telefón. Stane sa to, čo očakávam. Mami-
na pozornosť sa upriami iným smerom 
a synček rovnými nohami skočí do mláky. 
„Jurko!“ Je už neskoro. Mamka rýchlo ukon-

čí rozhovor, aby mohla syna pokarhať. No 
malý šibal sa rýchlo vynájde. „Ale mamka, 
to je taká voda ako aj doma. Teraz sa už 
nebudem musieť kúpať. Netreba mi vaňu, 
keď mám mláku!“  Uvedomím si, že aj ja 
som často ako ten chlapček. Boh mi ponúka 
more milostí v živote s ním a ja si napriek 
tomu neraz nerozumne vyberám len pár 
kvapiek z mláky svetského bohatstva.

Mária Dudová-Bašistová

Márnosť nad márnosť
Hľadáš tam a tu 
liek na ničotu,
už vidíš poslednú minútu,
miznú túžby aj to, čo si cenil,
ako márnosť bez ceny.

Ak sa bez zlata
šťastie neráta
a váhu má výhra bohatá,
zmiznú túžby, aj čo si si cenil,
ako márnosť bez ceny.

Hľadáš tam a tu
pravú hodnotu
zo šťastia na mieru ušitú,
smutný vieš, že viac si cenil
iba márnosť bez ceny.

R: Pokojná tvár a krása
večné sú, tak ti zdá sa.
To sa však rýchlo zmení,
ostane ti len hlúpa márnosť bez ceny.

Márnosť nad márnosť,
denne je jej dosť,
ži jednoducho a pre radosť,
dobrý buď, ak sa to dá a
márnu slávu nehľadaj.

Márnosť nad márnosť,
denne je jej dosť.
Pred Otca s pokorou, chválou nos
svoju lásku, veď v každej chvíli
chce, aby sme s ním žili.

R: Pokojná tvár a krása
večné sú, tak ti zdá sa.
To sa však rýchlo zmení,
ostane ti len hlúpa márnosť bez ceny.

pieseň z filmu Filip Neri
preložila Valéria Juríčková
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Liek na hnev
 
Hnev je spôsobený pocitom nespokojnosti s tým, čo vnímame ako pre-
kážku, a túžbou ju odstrániť. Prejavuje sa výbuchom citov, mocnejším 
ako zdravý úsudok. To ovplyvníme len v istej miere. Naša zodpoved-
nosť je ale neodškriepiteľná v tom, ako reagujeme, keď emócie vy-
chladnú. Ak nás teší nešťastie druhého, ponižujeme ho slovami, očier-
ňujeme pred inými, plánujeme pomstu a odmietame odpustenie, nie 
je to v poriadku. Toľko slová T. Špidlíka.

Nedávno som sa zamys-
lela nad skutočnos-
ťou, ktorá napohľad 

nevyzerala zvláštne. Ide 
o úlohu hormónov v ľudskom 
organizme. Vylučujú sa do krvi 
a ovplyvňujú všetky sústavy 
organizmu človeka; ľudskú psy-
chiku, spánok, termoreguláciu, 
metabolizmus a mnoho iného. 
Okrem toho bumerangovým 
efektom ovplyvňujú aj fungova-
nie orgánu, ktorý ich produku-
je. Napadlo mi, že aj Cirkev sa 
pripodobňuje ľudskému telu. 
Berieme normálne, že každý 
v ňom má svoju úlohu a že 
bolesť či radosť jedného člena sa 
týka všetkých. Ale v tomto tele 
sme tiež ako orgány, ktoré pro-
dukujú správne alebo nesprávne 
látky. To, čo vychádza z nášho 
života, je buď ovocie tela, alebo 
ovocie Ducha.

Spomenula som si na to 
v súvislosti s hnevom, keď 
som si čítala slová sv. Jakuba: 

„Ak máte v srdci trpkú závisť 
a neznášanlivosť, nevychvaľujte 
sa a neluhajte proti pravde. To 
nie je múdrosť prichádzajúca 
zhora, ale prízemná, telesná 
a diabolská. Veď kde je zá-
visť a neznášanlivosť, tam je 
nepokoj a všetko možné zlo. 
No múdrosť, ktorá prichádza 
zhora, je predovšetkým čistá, 
potom pokojamilovná, ohľa-
duplná, ústretová, plná milosr-
denstva a dobrého ovocia, bez 
predsudkov a bez pokrytectva“ 
(Jak 3, 14 – 17, EkP). Keby sme 
boli zdravým orgánom, vychá-
dzalo by z nášho života všetko 
to, čo „je zhora“. Ale človek je 
chorý a zranený hriechom, a tak 
je nám oveľa bližšie to, čo Jakub 
nazýva „prízemné, telesné 
a diabolské“. Žiaľ. Hneváme 
sa, ťažko sa upokojujeme, 
nechceme sa vzdať pomsty, 
sme škodoradostní, ohovárame 
a nevieme mlčať o iných. Ak by 
sme nemali morálne manti-

nely, naša pomsta by neraz 
nevyzerala dobre. Sme chorí 
hnevom, zlosťou, nenávisťou, 
sebectvom, pýchou, hriechom. 
Oddeliť hnev od ostatných hrie-
chov a snažiť sa nehnevať bez 
toho, aby sme zmenili pohľad 
na seba, blížneho, bez prehl-
bovania vzťahu s Bohom, je len 
nelogické „morálne cvičenie“, 
ktoré nikam nepovedie.

Pri ľudských hormonálnych 
problémoch stačí každý deň 
zobrať účinnú látku v drobnej 
tabletke a efekt zažijeme do nie-
koľkých minút. Potešilo ma, že 
aj v duchovnom význame máme 
takéto lieky, ktoré v nás budú 
spôsobovať „produkciu ovocia 
Ducha“. Iste, hovorili sme o tom 
niekoľkokrát: je to autentic-
ká modlitba, čítanie Písma, 
úprimné prežívanie sviatostí. 
A účinok týchto „liekov“ by sme 
mali vnímať nielen my, ale aj 
zvyšok tela – Cirkvi. Ak účinku 
niet, v lieku problém nebude. 

Boh nezlyháva. Len človek 
môže považovať za liek niečo, čo 
ním nie je. Môže byť ľahostajný 
a lajdácky a vynechávať jeho 
užívanie. Pre fyzické i duchovné 
uzdravenie je však nevyhnutná 
zodpovednosť a pravidelnosť. 
Každá neporiadnosť neostane 
bez následku. Smutné je, že ná-
sledky sa týkajú celého tela. Ba 
často práve náš hnev si odskáče 
niekto celkom nevinný.

Kedysi som odmietla reago-
vať hnevom na istého človeka, 
aj keď sa mi okolie čudovalo, 
prečo nebojujem. Ale po nie-
koľkých mesiacoch neustálych 
konfliktných situácií a vytrva-
lého nastavovania druhého líca 
mi takmer praskli nervy. Skôr 
ako sa to stalo, ku mne prišiel 
niekto, kto mi pripomenul: 
„Vydrž, veď ty sama si toľko-
krát hovorila, aby sme k sebe 
boli dobrí“. Zahanbilo ma, že 
ma niekto napomína mojimi 
vlastnými slovami. Zastavilo to 
môj hnev a pomohlo vyriešiť 
situáciu pre dobro všetkých. No 
hlavne ma povzbudilo, že to, čo 
vysielame do okolia, ovplyvňuje 
aj nás samých a neraz podrží 
vo chvíli, keď by sa všetka 
námaha mohla zrútiť. Teší ma, 
že sa v ekténii prihovárame 
za oslobodenie od hnevu, lebo 
si myslím, že neexistuje človek, 
ktorý by si s ním vedel poradiť 
ľudskými silami. n

Valéria Juríčková

Svätý Konštantín – Cyril, filozof, učiteľ Slovanov

Narodil sa v roku 827 v Solúne, druhom 
najväčšom meste Byzantskej ríše. 

Bol veľmi nadaný. V štrnástich rokoch 
stratil otca. Ujal sa ho Teoktist, cisársky 
kancelár, otcov priateľ, dokonca príbuzný. 
Tak sa Konštantín dostal na cisársky dvor, 
kde mal príležitosť získať vyššie vzdelanie 
na tamojšej štátnej univerzite. Rozhodol sa 
pre duchovný stav. Ako diakon bol kni-
hovníkom archívu Chrámu Božej múd-
rosti v Carihrade a sekretárom patriarchu 
Ignáca. Na vysokej škole vyučoval filozofiu 
a vďaka vynikajúcim znalostiam si vyslúžil 
titul Filozof.

Na žiadosť cisára sa vydal s posolstvom 
na dvor arabského chána Mutavakkila, aby 

tam hájil učenie o Najsvätejšej Trojici. Keď 
prišiel k Arabom, bol prekvapený škare-
dými maľbami na dverách kresťanských 
domov. Opýtali sa ho: „Filozof, vieš, aké je 
to znamenie?“ On im odpovedal: „Vidím 
diabolské podoby, ale myslím si, že vnútri 
žijú kresťania. Pretože démoni nemôžu 
s nimi žiť, utekajú vonku. Kde však tieto 
znamenia nie sú, tam sú vnútri.“

Učenie o Najsvätejšej Trojici obhajoval 
prirovnávaním k slnku, tak ako to opisuje 
sedalen po tretej piesni kánona z jeho 
služby na utierni: „Prirovnal si k slnku 
jednopodstatnú Trojicu, múdry Cyril. Veď 
na obraz Svätej Trojice bolo slnko stvorené: 
Otcovi sa podobá slnečný kruh, ktorý nemá 

koniec ani začiatok. Tak ako zo slnečného 
kruhu vychádza lúč svetla, ktorý svojím 
jasom preniká svet, tak sa z Boha Otca rodí 
Syn – Otcov odblesk. A tak ako pochádza 
z tohto kruhu a lúča teplo, ktoré oživuje 
celý svet, tak vychádza od toho istého Otca 
a Syna Svätý Duch. Keď počujeme tvoje po-
divuhodné učenie, Bohu jedinému v Trojici 
sa klaniame a tvoju pamiatku, obdivuhod-
ný, chválime“.

Po palácovom prevrate v Carihrade v roku 
855 skončil s vyučovaním a odišiel do kláš-
tora na Olymp, kde žil aj jeho starší brat 
Metod.

Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 14. február
Odchod do večnosti svätého Cyrila

Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 
9 – 13, zač. 59 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 
213; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv. Cyrilovi)

Pán však vie ... nespravodlivých pone-
chať na deň súdu na potrestanie (2 Pt 
2, 9) 

Predstava o trestajúcom Bohu nám stále 
spôsobuje problémy. Nevieme, ako to spo-
jiť s jeho láskou. Hriech a zlo je však vždy 
proti Bohu a Boh proti hriechu. My stále 
chceme rozpúšťať olej vo vode. To, že 
som hriešnik, ktorý chce dobro, bude vo 
mne stále vyvolávať bolesť rozpoltenosti. 
Aj tento pocit je však čosi, cez čo ťa Boh 
chce viac pritiahnuť k sebe a zachrániť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Cyrilovi. (HS: 364; 
PZ: 342; HP: 356)

UTOROK 15. február
Apoštol Onezim

Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 
– 23, zač. 60

Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vô-
bec poznali cestu spravodlivosti, ako 
ju poznať, a odvrátiť sa. (2 Pt 2, 21)

Niekedy sa možno hneváme na Boha, že 
prosíme o milosť obrátenia pre milo-
vaného, a on neodpovedá, nič nerobí. 
Vyvoláva to v nás zmätok, keďže vieme, 
že Boh chce, aby sa každý obrátil a bol 
spasený. Problém je možno v našej pred-
stave o priebehu obrátenia. Dnes Božie 
slovo jasne hovorí, prečo Boh niekedy 
otáľa s milosťou. Nie je dobré dať dieťaťu 
do ruky zápalky. Ale raz príde ten čas.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 16. február
Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich 
spoločníci

Čítania: 2 Pt 3, 1 – 13, zač. 68; Mk 13, 24 
– 31, zač. 61

Predovšetkým vedzte, že v posledných 
dňoch prídu s posmechom posmieva-
či... (2 Pt 3, 3)

Jedno z kritérií poukazujúce na to, že člo-
vek dospel, je aj to, že sa dokáže vyrovnať 
s problémom posmechu a ostať v pokoji. 
Deti či dospievajúci veľmi ťažko znášajú, 
keď sa im niekto posmieva. Často to ešte 
nevedia spracovať. Boh nám dáva schop-
nosti a dôveru, že zvládneme výsmech 

z dôvodu poslušnosti jeho prisľúbeniam 
a prikázaniam. Dnes ťa uisťuje, že vždy 
môžeš ostať v pokoji.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón

Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 
– 14, 2, zač. 62 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on 
je verný a spravodlivý: odpustí nám 
hriechy. (1 Jn 1, 9)

Každý vie, čo znamená dávať hlavu 
do piesku. Veľakrát to robíme s hriechom. 
Boh dnes hovorí, že nevyriešiš svoju 
hriešnosť tým, že ju zaprieš. Božie rieše-
nie je to, že on má moc zlikvidovať tvoj 
hriech svojím odpustením. Preto kráčaj! 
Do cieľa prídeš len vtedy, keď ideš, hoci 
s pádmi. Sedieť so strachom z pádu môže 
znamenať, že v pýche odmietaš ponuku 
Boha dvíhať ťa.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 18. február
Rímsky pápež Lev

Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 
9, zač. 63

Kto miluje svojho brata, ostáva vo 
svetle a nie je preň pohoršením. (1 Jn 
2, 10)

Pohoršiť znamená nasmerovať niekoho 
k tomu, aby bol horší. Veľakrát si myslí-
me, že pohoršujeme iba tým, že iní vidia 
naše veľké hriechy. Pohoršujem však aj 
tým, že nemám pravú lásku k druhému. 
Koľkí rodičia vychovávajú deti k tomu, že 
sú niečo viac ako iní? Hoci len slovami: 
„A čo si ty nejaký ...?“ Táto opičia láska 
prináša nakoniec ovocie pohoršenia.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Voľnica (HS: 159; PZ: 114; 
HP: 114)

SOBOTA 19. február
Apoštol Archippos

Čítania: 2 Tim 3,1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45 
– 47. 21, 1 – 4, zač. 103

... budú mať výzor nábožnosti, ale jej 
silu budú popierať. A týchto sa chráň! 
(2 Tim 3, 5)

Asi všetci poznáme príslovie: „Kto chodí 
do mlyna, ľahko sa zamúči“. Je zrejmé, že 

prostredie vplýva vo veľkej miere na člo-
veka. Preto Pavol upozorňuje Timoteja, 
aby sa chránil tejto spoločnosti. Je to kvô-
li sebe samému, ale i pre dobro blížnych 
a tiež samotných poblúdených. V dnešný 
deň sa chcem zamyslieť nad tým, aké 
prostredie vyhľadávam.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 20. február
Nedeľa o márnotratnom synovi

Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 
11 – 32, zač. 79

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho 
otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol 
k nemu, hodil sa mu okolo krku a vy-
bozkával ho. (Lk 15, 20)

Každý z nás patrí k tým, ktorí odišli z Ot-
covho domu. Svoju lásku sme dokázali 
venovať rôznym neviestkám, ku ktorým 
prilipli naše srdcia – osoby, peniaze, 
práca, príjemnosti a pôžitky, náš oddy-
ch, túžba po presadení seba, svojej vôle 
a svojho nápadu, svoje potreby a nároky 
zahalené do rúška práv, egoizmus v mno-
horakej podobe, ktorý dokáže byť taký 
variabilný ako sám život.  
Vždy, keď nás „vzťahy“ s týmito „hračka-
mi“ sklamú, prichádzame na to, čo sme 
mali v otcovskom dome – vzťah s Otcom. 
Vtedy nám prichádza na um myšlienka 
na návrat. Tak ako márnotratnému syno-
vi. Treba si však uvedomiť, že vrcholom 
tohto príbehu nie je láska syna, ale Otca. 
Z tej synovej totiž predsa len cítime vy-
počítavosť. Je to láska, ktorá sa prebudila 
z nedostatku, poníženia a prázdneho 
žalúdka. Syn už nemal čo stratiť, iba 
získať. Obidve synovské lásky sú pozna-
čené vlastnými výhodami. Ten, kto miluje 
nezištne a veľkoryso, je otec.  
Sme synovia a je naivné myslieť si, že 
to my ohurujeme veľkosťou slov svojho 
pokánia. To, čo nás prinavracia do Ot-
covej náruče, je iba jeho láska. Nech nás 
nadchádzajúce obdobie pôstu odvráti 
od pokánia spočívajúceho v našich 
dobrých skutkoch, veľakrát poznačených 
egom a vlastnými výhodami, a skôr nás 
navedie k vďačnosti a úžasu nad márno-
tratnosťou Otca a k jeho oslave.

Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni 
šieste. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár hlasu. Sláva kondák triódy, 
I teraz bohorodičník podľa predpisu. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu. 
(HS: 149, 202; PZ: 103, 165; HP: 104, 161)
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PONDELOK 21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov

Čítania: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 
11, zač. 49

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje 
sa byť čistý... (1 Jn 3, 3)

Raz sa podpichovačne opýtali novopo-
krstenej vysokoškoláčky jej spolužiaci: 
„Hrešila si predtým, ako si bola pokrstená?“ 
Odpovedala: „Áno.“ Pokračovali: „A teraz 
už nehrešíš?“ Priznajúc sa odpovedala: 
„Áno. I teraz.“ „Tak potom načo krst; čo sa 
zmenilo?“ pokračovali v otázkach. Ona sa 
zamyslela a povedala: „Vtedy som utekala 
za hriechom. Teraz utekám pred hriechom.“

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 
109)

UTOROK 22. február
Mučeníci v Eugeniu

Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 
– 42, zač. 64

Čo je láska, poznali sme z toho, že on 
položil za nás svoj život. (1 Jn 3, 16)

Je zaujímavé, že Ján nespomína to, že lásku 
spoznal z Ježišových skutkov uzdravovania, 
vyháňania zla, kriesenia, rozmnoženia 
chlebov, premenenia vody na víno či iných 
skutkov. Spomína jediné kritérium – polože-
nie života za nás. „Láska nás musí bolieť,“ 
hovorila Matka Terézia. Chcieť milovať 
len tak, bez problémov, bezbolestne, je asi 
ako nakopírovať si bankovky, aby som bol 
majetnejší.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 23. február
Hieromučeník Polykarp (v dnešný deň 
berieme aj službu sv. Profyria zo zádušnej 
soboty)

Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 
– 15, 1, zač. 65

A toto je jeho prikázanie: aby sme verili 
v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali 
jeden druhého... (1 Jn 3, 23)

Veriť v Krista a milovať druhého. Takto 
stručne zhrnul Ján Božie prikázanie. Jedno 
sa nedá oddeliť od druhého. Sú ľudia, ktorí 
hovoria, že veria v Boha, ale majú mnoho 
výhrad a zlosti na iných, a sú takí, ktorí ho-
voria, že nikomu nič zlé nerobia, a dokonca 
pomáhajú, ale otázka Boha sa ich života 
nijako nedotýka. My však chceme prežívať 
plnosť a pravdu. Preto sa dnes snažme klásť 

dôraz na obidvoje.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána Krs-
titeľa

Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 
1 – 15, zač. 66 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; 
Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (sv.)

A jeho prikázania nie sú ťažké. (1 Jn 5, 3b)

Takúto vetu môže povedať iba ten, koho 
prenikla láska Boha, kto ju prežil a po-
chopil. Istý kňaz spomína: „Z duchovných 
cvičení sa vrátilo mladé dievčatko z mojej 
farnosti. Pri slovách: ,Konečne som pocho-
pila, kto je Svätý Duch,‘ celá žiarila šťastím. 
S poľutovaniahodným úsmevom som sa 
na ňu obrátil s otázkou teológa: ,A kto to 
je?‘ Odpoveď mi vyrazila dych: ,No predsa 
láska.‘“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva kondák svätému, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten svätému. (HS: 155; PZ: 109; HP: 
358)

PIATOK 25. február
Arcibiskup Taras

Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 
33 – 41, zač. 68

Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, 
na čom ste pracovali... (2 Jn 1, 8)

Vo svete okolo nás sme veľakrát informo-
vaní o tom, ako často prichádzajú ľudia 
rôznymi podvodmi o celoživotné úspory. 
Napĺňa nás to hnevom, ľútosťou, žiaľom. 
Človek môže prísť aj o plody svojej celoži-
votnej práce a námahy i v duchovnom živo-
te. Tu taktiež existuje podvodník a klamár, 
ktorý má záujem okradnúť nás. Zapnime si 
dnes alarm vo svojom srdci.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 26. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná 
sobota 
Biskup Porfyrios (jeho služba sa spieva 
v piatok vopred)

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 
– 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105; 1 Sol 4, 13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

... a tak budeme navždy s Pánom. (1 Sol 
4, 17b)

Ježiš nazýval telesnú smrť spánkom, 
usnutím a išiel preto až na hranicu hádky. 
Smrťou nazýval skutočnosť, ak niekto bol 
v stave zatvrdenia, odmietania Božej lásky 
a odpustenia. Ak sa dnes modlime za na-
šich zosnulých, pamätajme, že otázkou 
života a smrti pre nás všetkých – tu na zemi 
i vo večnosti – je to, či sme pri Bohu, či sa 
necháme ním milovať.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, kondák, prokimen, Aleluja 
a pričasten zosnulým. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Najčistejšia Bohorodička. Pany-
chída. (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 27. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde 
Prepodobný Prokop Dekapolita (jeho 
služba sa spieva v pondelok)

Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 
31 – 46, zač. 106

Kedy sme ťa videli...? (Mt 25, 38.39.44)

Z dnešného evanjelia veľmi silne zaznieva 
prekvapenie, ktoré adresujú Synovi človeka 
národy zhromaždené pred jeho trónom. 
Jednak tí, ktorí robili dobro, ako aj tí, 
ktorí páchali zlo, sa pýtajú: „Kedy sme ti to 
urobili či neurobili?“ Prečo je to tak? Možno 
aj preto, že my ľudia sme si navykli roz-
hodovať o všetkom. Ešte aj v konaní dobra 
máme kritériá, podľa ktorých rozdeľujeme 
financie z fondov, komu dáme podporu 
a akú, koho prichýlime a koho nie do našich 
útulkov, komu pošleme materiálnu pomoc 
liekov a potravín. Zaiste. Musí existovať 
nejaký systém a schéma, keďže sme ľudia 
a potrebujeme sa nejako organizovať. Hrozí 
však nebezpečenstvo, že sa s touto zvere-
nou úlohou robiť dobro vkradne do našich 
sŕdc kritérium, ktoré nie je Božie. Môže to 
byť napríklad pýcha, oslava seba, túžba 
po odmene, publicite, presadení sa.  
Toto evanjelium nám pripomína, že hod-
notu našich skutkov bude Boh posudzovať 
na základe toho, či boli vykonané spontán-
ne, akoby automaticky. Teda či išli z nášho 
vnútra, z nášho srdca. A to sa ukazuje 
potom navonok bez môjho uvedomova-
nia si. Preto prekvapenie. Z tohto dôvodu 
potrebujeme blížneho, aby nás čas od času 
upozornil na to, čo z nás vychádza. Buďme 
mu vďační za jeho postreh a úprimnosť.

Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni 
siedme. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár siedmeho hlasu, Sláva, kondák 
triódy, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z triódy. (HS: 150, 203; 
PZ: 104, 165; HP: 105, 163)

Peter Komanický
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Narodenie Krista 5
Umývanie dieťaťa 
a pôrodné babice
V spodnej rovine ikony zväčša 
na pravej strane sa na základe 
apokryfov dostáva do námetu 
ikony aj scéna umývania dieťaťa 
pôrodnými babicami.

Od 7. stor. bola scéna bež-
nou súčasťou ikon Kristovho 
narodenia, najmä byzantských. 
Zachovala sa aj na ruských 
ikonách zo 16. – 17. stor. V sym-
bolickom umývaní Božieho 
dieťaťa Cirkev vždy vyjadrovala 
svoju vieru v to, že Boh bol 
skutočne pravým človekom a že 
nemal iba iluzórne telo, ako 
tvrdili heretici.

Zobrazenie dvoch žien – babíc 
umývajúcich Božie dieťa bolo 
do ikonopisectva zavedené 
na základe opisu Jakubovho 
protoevanjelia z 2. stor., ktoré 
bolo v tradícii Cirkvi v hlbo-
kej úcte. Podľa spomínaného 
Jakubovho protoevanjelia starec 
Jozef, ktorý zostal s Božou Mat-
kou v jaskyni, sa vybral hľadať 
pôrodnú babicu: „A hľa, uvidel 
z hory zostupovať ženu, ktorá sa 
ho spýtala: ,Kam ideš, človeče?‘ 

Na to jej Jozef odpovedal: ,Hľa-
dám hebrejskú pôrodnú babicu.‘ 
Žena mu s radosťou potvrdila, 
že ona je babicou, a hneď sa 
začala vypytovať na rodičku. 
,Kto je tá žena, ktorá porodila 
v jaskyni?’ Jozef jej vysvetľuje, že 
ona je s ním zasnúbená, ale nie 
je jeho ženou. Je to Mária, ktorá 
bola odmalička vychovávaná 
v jeruzalemskom chráme a po-
čala zo Svätého Ducha. Babica 
pri týchto slovách vyjadruje 
pochybnosť, no Jozef ju vyzýva, 
aby šla s ním a presvedčila 
sa. Babica uvidiac Božie dieťa 
zvolala: ,Radosťou je naplnená 
moja duša, lebo spása sa zrodila 
Izraelu.‘ Keď vyšla naradostená 
z jaskyne, stretla Salome (podľa 

niektorých starých pamiatok 
taktiež babicu) a povedala: 
,Salome, Salome, veľký zázrak ti 
musím oznámiť: Panna porodi-
la, a to nepoškodilo jej prirodze-
nosť.‘ Salome jej na to povedala: 
,Nech žije Pán, môj Boh, no kým 
nevložím svoj prst a nepreskú-
mam jej prirodzenosť, neuve-
rím, že Panna porodila.’ Potom 
nasleduje rozprávanie o tom, 
ako Salome vošla do jaskyne, 
presvedčila sa o pravde, ale 
za svoju neveru bola potrestaná 
tým, že jej vyschla ruka. Začala 
sa modliť k Bohu o zmilova-
nie. A hľa, zjavil sa jej Pánov 
anjel a povedal: ,Pán vypočul 
tvoju modlitbu, Salome, vezmi 
na svoje ruky Dieťa a uzdravíš 

sa nielen na tele, ale aj na duši, 
a on bude tvojou spásou‘“ (Pro-
toevanjelium Jakuba 18, 1n.). 
Obnažená ruka babice Salome 
na ikone hovorí o tejto udalosti.

Strom
V strede spodnej roviny ikony 

na vertikálnej osi, ktorá prechá-
dza zhora od lúčov hviezdy cez 
stred ikony, v ktorej centre sa 
nachádza Kristus, sa v spodnej 
časti pod Kristom nachádza 
strom ako koreň Jesseho. Je 
symbolom naplnenia starozá-
konných prísľubov, ktoré dostal 
Abrahám a jeho potomstvo: 
„Z pňa Jesseho vypučí rato-
lesť a z jeho koreňov vykvitne 
výhonok. A spočinie na ňom 
duch Pánov: duch múdrosti 
a rozumu, duch rady a sily, duch 
poznania a bohabojnosti…“ (Iz 
11, 1 – 2). Teda strom je koreňom 
Jesseho, z ktorého vypučal 
výhonok – Kristus. n

Milan Gábor
Ikona Narodenia  

od Emílie Dankovčíkovej;  
snímka: Jozef Kron

KNIHA:  
Francine Riversová – Rachab
Rachab – žena, ktorej meno 
sa spomína v rodokmeni Je-
žiša Krista napriek tomu, že 
nepatrila k vyvolenému ná-
rodu. Jej príbeh v krátkych 
náčrtoch nájdete v prvých 
kapitolách starozákonnej 
Knihy Jozue. Kto bola táto 
záhadná žena z Jericha?
Autorka sa podujala na neľahkú úlohu 
a pokúsila sa dotvoriť príbeh výnimočnej 
ženy, ktorá napriek svojej nelichotivej 
povesti pomohla Izraelitom k víťazstvu. 
Pútavým spôsobom skúsenej rozprávačky 
cez jej život odhaľuje spôsob myslenia a ko-
nania ľudí v dobe Starého zákona. A neza-
budla do jej príbehu vložiť aj to, čo najviac 
hýbe ľudským srdcom.
V edícii Výnimočné biblické ženy okrem 
príbehu Rachab nájdete aj príbehy ďalších 
štyroch žien: Tamary, Rút, Betsabe a Márie.

Dada Kolesárová

FILM: Valentine’s Day (Deň 
sv. Valentína)
Ďalší herecký koncert vo 
filme o podobách lásky. 
Herecké hviezdy sa spojili, 
aby vytvorili koláž ob-
razu zvaný láska. Jessica 
Albová, Kathy Batesová, 
Jessica Bielová, Brad-
ley Cooper, Jamie Foxx, 
Jennifer Garnerová, Hector 
Elizondo, Carter Jenkins, Topher Grace, 
Anne Hathawayová, Ashton Kutcher a ďalší 
vytvorili výnimočný a nezvyčajný film, 
ktorý je nielen o láske a priateľstve, ale aj 
o nás. Veď každý z nás niekoho potrebu-
je. Hľadanie lásky, boj o lásku, smútok 
z lásky, strach z lásky, nadšenie a naivnosť, 
platonická a detská láska, manželská a ro-
dičovská láska atď. To všetko môžete nájsť 
vo filme Valentine’s Day. Viac podôb lásky, 
ktorá je neustálou súčasťou našich dní, 
našich životov, nás samých.

Lukáš Petruš

HUDBA: Echoes The Fall – 
Bloodline
Štyria obyčajní mladí 
chlapci zo skupiny 
Echoes The Fall vytvo-
rili minulý rok neoby-
čajný album s názvom 
Bloodline (Krvavý drôt). 
Album pôsobí na prvé 
počutie ako ničím výnimočná a nezáživ-
ná hudba, ale po hlbšom započúvaní sa 
do rockových melódií a textov poslucháč 
objaví hĺbku piesní. Energickosť a sila, 
ktorá z nich vychádza, je skutočne neoby-
čajne výrazná a je ťažké ubrániť sa zneniu 
nápaditých melódií v hlave aj celý deň. 
Chlapci sa sústredili najmä na vnútorný 
boj človeka, kde dobro konfrontuje zlo, 
viera konfrontuje túžby, svetlo konfrontuje 
tmu... A práve o tom sú skladby z albumu 
– o správnom rozhodnutí sa.

Lukáš Petruš
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 koinonia sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej 
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde 
môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho 
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malo-
mocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium“.
06.03. – Liturgia s modlitbou za uzdra-
venie, bazilika minor v Ľutine
Začiatok o 10.00 hod.
- modlitba chvál
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby

Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali: 
rod. Murínovcov, Bratislava – 2  000 eur; 
Marta Hattalová, Bratislava – 12 eur; Paulína 
Kočišová, Iňačovce – 10 eur; Peter Solej, Me-
dzilaborce – 10 eur; členovia spolku z Choň-
koviec – 8 eur; Mária Ihnátová, Jastrabie – 7 
eur; Augustín Marián Húska, Bratislava – 2 
eurá; Ing. Gabriela Kuzmová, Košice – 2 eurá; 

Margita Fedorová, Dvorianky – 2 eurá
Srdečne ďakujeme!

 spomÍname
11. januára 2011 sa 
naplnil rok od chvíle, 
keď od  nás navždy 
odišla naša mamka 
Mária Dovhunová, 
a 1. februára 2011 sme 
si pripomenuli aj jej 
nedožité 75. narode-
niny. V tichosti a v úcte si spomíname na vás, 
mamka, aj na  vás, otecko Vasiľ Dovhun. 
Kiežby bolo vaším príbytkom nebeské 
kráľovstvo! O  túto milosť denne prosíme 
v modlitbách nebeskú Matku Pannu Máriu. 
Spomíname si aj na to, ako naša mamka rada 
čítavala náš farský informátor Rozsievač aj ča-
sopis Slovo, lebo – ako vravievala – „treba byť 
v stálom spojení so životom našej eparchie“.
deti Miroslav, Emília a Vladimír so svojimi 
rodinami 

Klesli ruky, ktoré pracovali, dotĺklo srdce, kto-
ré sme milovali. Stíchol dvor aj dom, nepočuť 
jeho hlas v ňom. Odišiel tíško, niet ho medzi 
nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
12. februára uplynie rok, čo nás vo veku 70 ro-

kov opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko 
JOZEF MILAN MAN-
DŽÁK zo Zbudze. 
S  láskou a  vďakou 
spomínajú manželka 
Ružena a dcéry Ingrid 
a Dagmar s rodinami.

 darovali na slovo

Monika Burdová, Anna Ganajová, Ruská 
Kajňa – 10 eur; Daniela Čopáková, Sobrance 
– 5,50 eur; Michal Ivančo, Stropkov – 1,50 
eur; Spolok ruženca, Nižný Žipov – 20 eur; 
Viktor Sučko, Okružná – 10 eur; Juraj Andrek, 
Rudlov – 3,50 eur; Mária Hromuľáková, Nižný 
Hrušov – 2,50 eur

Zo srdca ďakujeme a vyprosujeme  
Božie požehnanie.

 oznamy

Konferencia Rodina v treťom tisícročí
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v  Bratislave 
organizuje v  termíne 11. – 12. februára 
2011 medzinárodnú konferenciu Rodina 
v  treťom tisícročí. Témy tohto viacročného 
cyklu konferencií sú zamerané na aktuálne 
otázky súčasnej rodiny, a to najmä v kontexte 
teológie manželstva a rodiny Jána Pavla II.
Na konferencii vystúpi s hlavnou prednáškou 
J. Em. Jozef kardinál Tomko, viacerí otcovia 
biskupi, prednášatelia z Poľska, Česka a Slo-
venska.
Podujatie sa začína v piatok 11.  februára 
od 13.00 hod. v konferenčnej sále Slovenské-
ho štatistického úradu v Bratislave-Dúbravke, 
na Hanulovej 5. Súčasťou konferencie bude 
večerný koncert v Dome kultúry Dúbravka 
spojený s udeľovaním ocenenia Lux familiae 
za zásluhy na obnove kresťanských rodín.

TK KBS
Duchovné cvičenia pre kňazov
Od  21. do  25. marca 2011 sa uskutočnia 
duchovné cvičenia pre kňazov v Charitnom 

domove v Dolnom Smokovci. Exercitátorom 
bude P.  Jozef Šuppa SJ. Prihlásiť sa možno 
na tel. číslach: 052 44 22 630, 0905 918 664 
alebo e-mailom na  adrese: info@charita-
tatry.sk.

TK KBS
Farský byt v Trnave
Gréckokatolíci v Trnave prosia o  finančnú 
podporu na kúpu farského bytu. Číslo účtu 
je 10 51 70 00 01 / 11 11. Pán Boh odmeň!

otec Ján Burda SJ a farníci

 inzercia

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech 
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie 
stromov. Tel.fax.: 056 / 64  32  778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@ston-
line.sk
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093  02 
Vranov n/T.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov 
a  zlátenie. Pokrývanie kostolných striech 
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168, 
www.reart.eu
Predám rodinnú hrobku – suchú, vybetóno-
vanú, s krytom, pre 3x2 truhly na Cintoríne 
Slávičie údolie v Bratislave. Výhodná kúpa. 
Telefón: 02 555 76 222 (večer)

 cennÍk inzercie

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a  fotografia alebo  rámček 2  eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a  fotografia alebo  rámček 3 eurá. 
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POĎAKOVANIE ZA 2% Z DANE
Gréckokatolícka charita Prešov

vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nás, a tým aj ľudí v rôznych krízových situáciách 
podporili darovaním 2% z dane napriek rôznym iným možnostiam.

V roku 2010 ste nás cez daňové úrady podporili celkovou sumou 8 482,02 eur. Tieto finančné pro-
striedky budú použité na čiastočné dofinancovanie nákladov rekonštrukcie objektu Domu sv. Anny 

v Starej Ľubovni pre deti s kombinovaným postihnutím a prevádzkových nákladov Centra GKCH Pre-
šov, príp. klientov útulku Archa, ktorí nebudú kapacitne financovaní z verejných zdrojov.

Opäť je tu možnosť podporiť ďalšie sociálne a zdravotnícke služby, akcie, ale hlavne 
konkrétnych ľudí v núdzi, a to:

• na daňových priznaniach z daní z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby do 31. marca 2011;
• ak ste zamestnanec vyplnením potvrdenia o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Vyplnené tlačivá môžete zaniesť na príslušný daňový úrad alebo to urobíme 
za vás do 30. apríla  2011. Formuláre sú k dispozícii aj na www.gkcharita-po.sk.

Ďakujeme za konkrétne prejavy spolupatričnosti a vašu podporu!

GKDCH Prešov
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 tv lux – doma je doma

 Pondelok – Piatok   06.45 Správy / Spravodajský 
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so 
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00 
Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 22.50 Doma je 
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 14.02. (pondelok)  08.30 Sme katolíci – Sväté 
písmo a tradícia 09.00 Doma je doma 10.00 Spra-
vodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón 
klub 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Nech sa mi stane 
podľa Tvojho slova ⓬ 13.00 Boh v Tibete – De-
dičstvo viery ⓬ 13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve 
15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 
16.00 Poltón 16.30 Mestečko nádeje 16.45 Medzi 
nebom a zemou 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 18.55 Noc temnoty a sila milosti ⓬ P 
19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 
20.10 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri káve 
22.25 Cesty Ježiša – Zázraky na jazere
 15.02. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – 
magazín – Pútnici a cudzinci (Island) ⓬ 11.30 
Štúdio AHA! 12.30 Cesty Ježiša – Zázraky na jazere 
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Dokonalé 
rozpúšťadlo ⓬ 13.40 Celou vetou 13.50 Gur-
mánska misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná 
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Sme 
katolíci – Sväté písmo a tradícia 17.00 Vlastná 
cesta 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 
18.55 Boh v Tibete – Ovce bez pastiera ⓬ P 19.25 
Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 
Môj názor 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska 
misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45 Pri káve 22.25 Noc 
temnoty a sila milosti ⓬
 16.02. (streda)  08.30 Mestečko nádeje 08.45 Vták 
Gabo a dvere P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Gen. audiencia P 12.30 Noc temnoty a sila milosti 
⓬ 13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 
Pri káve 15.00 Lectio divina 15.45 Tandem kvíz 
16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 17.30 
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 
Premonštráti na Strahove P 19.25 Štúdio AHA! 
19.55 Prehľad kat. periodík P 20.00 Správy P 20.10 
K Teen cez pervitín ⓬ P 20.20 UPéCé live – Zima 
v duši P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 
Boh v Tibete – Dedičstvo viery ⓬ 
 17.02. (štvrtok)  08.30 Svätý František (4) 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 11.50 
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Boh v Tibete 
– Dedičstvo viery ⓬ 13.00 Poltón klub 13.55 
K Teen cez pervitín ⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja 
misia – magazín – Pútnici a cudzinci (Island) ⓬ 
16.15 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Vták 
Gabo a telefón P 16.55 Octava dies 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Kvapka v oce-
áne ⓬ P 19.25 Poltón P 19.50 Návratka 20.00 
Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Lectio divina P 
21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri káve 22.25 
Premonštráti na Strahove
 18.02. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Vták Gabo 
ako hračka P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 
11.40 Katechéza 12.30 Premonštráti na Strahove 
13.00 Noc temnoty a sila milosti ⓬ 13.30 Lectio 
divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 

15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Svätý František (4) 17.00 Štúdio 
AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 
18.55 Pôvod človeka – Evolúcia a stvorenie (1) 
⓬ P 19.25 Saleziánsky magazín P 19.50 Návratka 
20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
20.20 Moja misia – magazín – Medzi zemou 
a nebom (Bolívia) ⓬ 21.15 Katechézy Benedikta 
XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 Kvapka v oceáne ⓬ 
 19.02. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Svätý Fran-
tišek (5) P 07.25 Sme katolíci – Spása prostredníc-
tvom vernosti, práce a milosti P 07.50 Klbko 08.05 
Centrum nápadov P 08.35 Mestečko nádeje P 
08.50 Ako vták Gabo našiel sladký poklad P 09.05 
Tandem kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15 
Štúdio AHA! P 10.50 UPéCé live – Zima v duši 11.50 
K Teen cez pervitín ⓬ 12.00 Anjel Pána 12.25 Pre-
hľad kat. periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 
Medzi nebom a zemou 14.15 Generálna audiencia 
15.40 Poézia 16.00 Noc temnoty a sila milosti ⓬ 
16.30 Kvapka v oceáne ⓬ 17.00 Pôvod človeka – 
Evolúcia a stvorenie (1) ⓬ 17.30 FILMiX ⓬ 18.00 
Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem 
kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy 
Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 
Svätý Anton ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 
U Pavla 23.45 Spravodajský súhrn
 20.02. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Sme katolíci – Spása prostredníctvom vernosti, 
práce a milosti 07.30 U Pavla 08.55 Katechézy 
Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25 
Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Ženský kláštor Hurez 
v Rumunsku 10.30 Svätá omša zo Šaštína P 12.00 
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Svätý František 
(5) 13.15 Sme katolíci – Spása prostredníctvom 
vernosti, práce a milosti 13.40 Klbko 13.55 Centrum 
nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.35 Pá a Pí – Vi-
tajte na zemi – Mačka domáca P 14.55 Pôvod člove-
ka – Evolúcia a stvorenie (1) ⓬ 15.30 Svätý Anton 
⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 
Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15 
Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P 
20.00 Spravod. súhrn 20.15 K Teen cez pervitín ⓬ 
20.25 Boh v Tibete – Ovce bez pastiera ⓬ 20.50 
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univ. P 21.40 
Celou vetou 21.50 Moja misia – magazín – Medzi 
zemou a nebom (Bolívia) ⓬ 22.50 UPéCé live – 
Zima v duši 23.45 Spravod. súhrn 
 21.02. (pondelok)  08.30 Sme katolíci – Spása 
prostredníctvom vernosti, práce a milosti 09.00 
Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 
Z  prameňa P 10.30 UPéCé live – Zima v  duši 
11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Kvapka v  oceáne ⓬ 
13.00 Boh v Tibete – Ovce bez pastiera ⓬ 13.30 
Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 
15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 
Mestečko nádeje 16.45 Medzi nebom a zemou 
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 
O nezlomnosti viery a talente ⓬ P 19.25 Luxáreň 
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor P 
20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25 Pôvod 
človeka – Evolúcia a stvorenie (1)  
 22.02. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – 
magazín – Medzi zemou a nebom (Bolívia) ⓬ 
11.30 Štúdio AHA! 12.30 Pôvod človeka – Evolúcia 
a stvorenie (1) 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 
13.30 K Teen cez pervitín ⓬ 13.40 Môj názor 
13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 

Sme katolíci – Spása prostredníctvom vernosti, 
práce a milosti 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Boh v Tibete 
– Výhonky viniča ⓬ P 19.25 Octava dies 19.50 
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 
Tandem kvíz 21.00 Gurmánska misia 21.15 Salezi-
ánsky magazín 21.45 Pri káve 22.25 O nezlomnosti 
viery a talente ⓬ 
 23.02. (streda)  08.30 Mestečko nádeje 08.45 
Nepriateľ mačiek – Rys P 09.00 Doma je doma 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro-
dokument P 10.30 Generálna audiencia P 12.30 
O nezlomnosti viery a talente ⓬ 13.00 Poltón 
13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 
Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem kvíz 16.45 
Centrum nápadov 17.15 Katechéza 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Benediktínsky 
kláštor Tyniec P 19.25 Gurmánska misia P 19.40 
Kniha 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 
Správy P 20.10 Nič, len Provvidenza ⓬ P 20.20 
Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 
22.25 Boh v Tibete – Výhonky viniča ⓬ 
 24.02. (štvrtok)  08.30 Svätý František (5) 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 11.50 
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Boh v Tibete 
– Výhonky viniča ⓬ 13.00 UPéCé live – Zima 
v duši 13.55 Nič, len Provvidenza ⓬ 14.15 Pri 
káve 15.00 Moja misia – magazín – Medzi zemou 
a nebom (Bolívia) ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 
16.30 Klbko 16.45 Deti nežne pichľavé – Jež P 
16.55 Octava dies 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Dobrý muž zo Saratova ⓬ P 
19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Správy P 
20.10 Môj názor 20.20 Medzi nebom a zemou P 
21.00 Hudobné pódium 21.45 Pri káve 22.25 
Benediktínsky kláštor Tyniec
 25.02. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Mokrá rodina 
– Kormorán P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 
Katechéza 12.30 Benediktínsky kláštor Tyniec 
13.00 O nezlomnosti viery a talente ⓬ 13.30 
Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Božie 
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 
15.45 Hudobné pódium 16.30 Svätý František (5) 
17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Pôvod človeka – Predkovia ľudí 
(2) ⓬ P 19.25 FILMiX ⓬ 19.50 Návratka 20.00 
Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 
Moja misia – magazín – Mátuška (Kazachstan) 
⓬ P 21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri 
káve 22.25 Dobrý muž zo Saratova ⓬ 
 26.02. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Svätý Fran-
tišek (6) P 07.25 Bernadeta – princezná z Lúrd P 
07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35 
Mestečko nádeje P 08.50 Otužilci v kožuchu – 
Medveď P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 
10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Poltón 
klub 11.50 Nič, len Provvidenza ⓬ 12.00 Anjel 
Pána 12.25 Prehľad kat. periodík 12.30 Mariánska 
sobota P 13.30 Lectio divina 14.15 Gen. audiencia 
15.40 Poézia 16.00 O nezlomnosti viery a talente 
⓬ 16.30 Dobrý muž zo Saratova ⓬ 17.00 Pôvod 
človeka – Predkovia ľudí (2) ⓬ 17.30 FILMiX ⓬ 
18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem 
kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy 
Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 
Páter Pio (1) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 
U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn

 27.02. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Bernadeta – princezná z Lúrd 07.30 U Nikodéma 
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie 
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 
Svätá omša P 11.30 Benediktínsky kláštor Tyniec 
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Svätý 
František (6) 13.15 Bernadeta – princezná z Lúrd 
13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Mes-
tečko nádeje 14.35 Fantóm kurínov – Kuna P 14.55 
Pôvod človeka – Predkovia ľudí (2) ⓬ 15.30 Páter 
Pio (1) 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 
Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie 
kalváriami 18.45 Vlastná cesta 19.15 Poézia 19.30 
Kniha 19.45 Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 
20.15 Nič, len Provvidenza ⓬ 20.25 Boh v Tibete 
– Výhonky viniča ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami 
21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 
Moja misia – magazín – Mátuška (Kazachstan) 
⓬ 22.50 Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn

 stv – dvojka
 12.02. (sobota)  13.50 Poltón – gospelová 
hitparáda
 13.02. (nedeľa)  12.55 Orientácie 13.20 Slovo 
– zamyslenie prof. Antona Hajduka 23.00 Slovo R
 14.02. (pondelok)  13.15 Orientácie R
 15.02. (utorok)  11.50 Solúnski bratia (1/2)
 16.02. (streda)  11.15 Solúnski bratia (2/2)
 17.02. (štvrtok)  22.10 Sféry dôverné – diskusia 
o aktivitách a priebehu Roka kresťanskej kultúry 
a príprava na Cyrilo-metodský rok
 18.02. (piatok)  14.40 Sféry dôverné R
 19.02. (sobota)  13.20 Poltón – magazín
 20.02. (nedeľa)  13.30 Orientácie – Komunita 
Cenacolo na Slovensku a divadelné predstavenie 
Príbeh veľkej lásky 13.55 Slovo (ECAV) 23.40 
Slovo R
 21.02. (pondelok)  13.15 Orientácie R
 22.02. (utorok)  14.25 Poltón – gospelová 
hitparáda
 27.02. (nedeľa)  11.10 Poltón – gospelová 
hitparáda 12.45 Orientácie 13.10 Slovo 2005 – za-
myslenie prof. Antona Hajduka na tému Pokušenia 
– moc, sláva, hmotné statky 23.10 Slovo 2005 R

 rádio lumen
 11.02. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Dedičské 
konanie. Hosť: notárka Mgr. Martina Sobinkovičová

 12.02. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckokato-
lícka svätá liturgia (Košice) 20.30 Od ucha k uchu 
– Život a problém kresťanských rodín, 2. časť. Hostia: 
rodiny Predáčovcov a  Kupcovcov a  psychologička 
Mária Homolová 21.00 Karmel – Národný týždeň 
manželstva

 13.02. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Michel 
Quoist: Rozprávaj mi o láske 14.00 Rozhlasová hra – 
Pieseň o Bernardete (hra o  lurdskom zjavení Panny 
Márie) 15.30 Svetlo nádeje – Poznámky o detailoch 
(švajčiarsky teológ a spisovateľ Kurt Marti sa dožil 
90 rokov) Hosť: prekladateľ švajčiarskej literatúry 
Ján Kaľavský

 14.02. (pondelok) 20.30 Študenské šapitó – Púť 
zaľúbených 2011. Hosť: členovia organizačného tímu

 15.02. (utorok)  20.30 Od ucha k uchu – Život 
a problém kresťanských rodín, 2. časť. 21.00 Karmel 
– Národný týždeň manželstva

 20.02. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Proglas 
– Predslov Konštatína Filozofa 14.00 Rozhlasová 
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Pomôcky:   
Atuo, Peet, 
Enema, Aft

Slovenský 
prozaik

1. časť 
tajničky Teraz Masa ľudí slovo Loví Podstavce Španielsky 

pokrik, hurá
Chemická 

značka titánu
Značka 

nerezovej 
ocele

Autor:  
Vladimír  

Komanický
2. časť 

tajničky
Prirodzená 

živica

Pokoj Chudoba
Vojenské 

stanovište, 
skratka

Kvet
Ooidy EČV Trnavy

Klystír John Hopkins 
University

Národné 
divadlo, 
skratka

3. časť 
tajničky Škody

Zarodia Priekopník

Otázka 
v stávke

Žiadny, 
po anglicky Čaša

Mačkovité 
šelmy

4. časť 
tajničky

slovo
Poleje si Sídlo sluchu

Nevoľník Záporka

Zvlášť
Vonku Ulica, skratka

Am. fil mo vá 
herečka

Popoludnie, 
angl. skratka

Výdavok
Platidlo

Usadená 
nečistotaZnačka 

tyčiniek

Rehole
Potomkovia Vtip 

(hovorovo)
Poradové 

číslo, skratka
Štátna 

arbitráž, skr.

Sídla zraku Znova  
naleštia

Had z Knihy 
ďzungle

Drevená  
poľná fľaša

Španielsky 
člen

 p m k o t v a i s t r a p e c l e

 o o s o l u r t d Á e a a e i s n

 b Á v a l b l l r b t r r k t Á r

 s a k e o o k i a a o a o e a o z

 r í r l s b t s p k m l r r d k d

 a i e o a Ť v o o Á i e l i e k y

 k s z n m s l p č b n a n i l s n

 Ť o Á o u e i a a d y a k t a m a

 s n Š l t a t k d i d v c l t a m

 Ľ s F i c o v e i n Á a a i i i i

 u i k Á c a d a r o p b r t l d t

 d a r b l e s k o z v o d h e u e

 a p o t s e p o k o l e n i e Ľ t

legenda: atrament, banÁn, barometer, bleskozvod, 
bolesŤ, citadela, dynamit, edil, elita, ester, etika, 
hrad, kabÁt, klasik, koliba, kolotoč, korida, koŠice, 
kotva, lieky, lopata, Ľudia, marec, matka, obava, 
obuv, obyvateĽ, ozonid, pokolenie, pokora, porada, 
povesŤ, prÁca, rizoto, rodina, slina, sĽuda, stopa, 
strapec, sulFid, teror, tovar, tulipÁn, ulica, vlak, 
vpÁdy.

tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 02: krížovka: (pozri iz 7, 11); osem-
smerovka: láska k bohu sa nemeria počtom dobrých skutkov, 
ale ochotou dať všetko. VýhERcA: p. m. pavelčáková z lukova. 
riešenia zasielajte na  adresu: slovo, p.o.box 204, 080  01 
prešov alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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hra – Svadba v Káne Galilejskej (biblický príbeh) 
21.00 Karmel – On je živý (16. medzinárodný festival 
mládeže v Nitre)

 25.02. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Epilepsia – 
strašiak spoločnosti

 27.02. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Dar 
kňazstva (príbeh súčasného kňaza) 21.00 Karmel – 
sv. Cyril a Metod – spolupatróni Európy

 Zmeny v dopoludňajšom programe  v rámci 
Lumenády (od  1. februára 2011): 07.53 Avízo 
na dnešnú Rannú tému 08.00 (pondelok – piatok) 
Regionálne správy 09.35 (pondelok, utorok, štvrtok, 
piatok) Ranná téma – prečítanie názorov, ktoré prišli 
mailom, sms 09.35 (streda) Boh v mojom živote. 
Rozhovory so známymi či menej známymi ľuďmi 
o tom, čo pre nich znamená Boh, prečo veria, čím 
žijú, čo ich potešuje či trápi 09.45 (pondelok – piatok) 
Hudobná desiata – rozhovor s hudobným redaktorom 
10.20 (pondelok – piatok) Svetlo sveta – na slovíčko 
s náboženským redaktorom 

 Zmeny v popoludňajšom programe  v rámci 
Lumenfóra (od 1. februára 2011): 14.15 (pondelok) 
Povedz mi, čo čítaš, a  ja ti poviem, kto si (recenzie 
a ukážky hodnotných kníh z kresťanských vydavateľ-
stiev);  (utorok) Seniorkurz.  Ako si poradiť s technikou 
(kurz pre starších); (streda) Poradňa doktora Miku; 
(štvrtok) Novinky zo sveta vedy a techniky; (piatok) 
Kumrán  (reportáže z domovov sociálnych služieb 
zo spoločného čítania Svätého písma s redaktorom 
Rádia Lumen)

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty 
 13.02. (nedeľa)  21.05 P.  Gabriš: „Koľko máte 
chlebov?“ Svetový deň modlitieb žien 2011

 rádio slovensko a regina
 13.02. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 20.02. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (B. Bystrica)

 27.02. (nedeľa)  09.30 Evanjelické služby Božie 
(Rimavská Sobota)

 rádio regina (Ba, BB, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M

 rádio regina (ke)
 13.02. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Habury

 rádio regina (Ba, BB)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 13.02. (nedeľa)  07.55 D. Šovc: Meno a  jeho 
význam

 20.02. (nedeľa)  07.55 A. Adamovičová: Let

 27.02. (nedeľa)  07.55 S. Jurčáková: Svetový deň 
modlitieb

 rádio devÍn
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
 20.02. (nedeľa)  08.00 P.  Gabriš/E. Sukovská: 
Nezaslúžená milosť

Zmena programu vyhradená.

,
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 gr.kat. mládežnÍcke centrum Bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

18. – 20.02. Víkend o ikonách (Mgr. Peter Komišák) 
Účasť na víkende predpokladá aspoň minimálnu znalosť 
písania ikon. 
18. – 20.02. Kurz Filip (Mgr. Peter Lipták & tím)
11. – 13.03. Zbav nás zlého (otec ThDr. PaedDr. Jozef 
Maretta, ICLic., PhD.) Víkend o  taktikách duchovného 
boja.
18. – 20.03. Prorocká služba (Mgr.  Peter Lipták & 
Mgr. Michal Kevický, Bratislava) Ak sa túžiš naučiť, ako 
zachytiť Boží hlas a ako ho múdro aplikovať vo svojom ži-
vote, tento víkend je pre teba.  Podmienkou je vek nad 15 
rokov a nejaká predošlá formácia (minimálne kurz Filip).

 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

18. – 20.02. – Kurz Rút. Hľadanie Božieho plánu pre 
manželstvo.
24. – 27.02. – Kurz prípravy na manželstvo. Urobte 
pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah 
posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium 
– kvalitnú prípravu.
18. – 20.03. – Kurz Rút 

 gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500 
Marek Baran – koordinátor mladých:  

0915 942 050, 0904 738 542 (VPS)

Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský 
zbor 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v  kaplnke vysoko-
školského internátu na Ul. 17. novembra v Prešove (11. 
posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa 18.00 Projekcia filmov a beseda
Streda – 14.30 Študentské stretko  19.15 Modlitby chvál 
mladých v Kaplnke Božej múdrosti na GTF PU v Prešove
Štvrtok – 18.00 Dom modlitby pre mladých

15.02. (utorok) 18.00 Stretnutie pri čaji  (hosť: otec 
Milan Záleha)
22.02. (utorok) 18.00 You don’t know Jack – film a be-
seda. Skutočný príbeh o „doktorovi Smrť“ a počiatkoch 
súčasného myslenia o eutanázii.
04. – 06.03. Víkendovka v  Litmanovej (duchovno-
-oddychový pobyt) 

 pastoraČné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.

 pútnické miesta

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

20.02. – Katedra sv. Petra (sv. liturgia o 10.00 hod.)

Michalovce, kláštor redemptoristov

05.03. – Fatimská sobota (program v kláštore sa začína 
o 8.30 hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

19.02. – Duchovná obnova (program sa začína o 17.00 
hod. v dome kultúry)

 evanjelizaČná Škola sv. mikuláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

13.02. (nedeľa) 14.00 Otvorené stretnutie – Chrám bl. 
P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3

Gréckokatolícka
bazilika minor v Ľutine
Milí čitatelia časopisu Slovo,
obraciame sa na vás s prosbou o finančnú pomoc pri 
realizácii dvoch kaplniek pri bazilike minor v Ľutine.

Prvá kaplnka bude zasvätená našim 
trom blahoslaveným mučeníkom 
Pavlovi, Vasiľovi a Metodovi a bude 
venovaná spomienke na likvidáciu 
a vzkriesenie Gréckokatolíckej cirkvi. 
V tejto sviečkovej kaplnke bude mož-
nosť zapáliť sviecu za živých i mŕtvych.

Druhá kaplnka bude zasvätená svätému 
Mikulášovi, ktorý sa v Ľutine zjavil Zuzane 
Feketeovej. Táto bude venovaná deťom, aby sa čo 
najviac dozvedeli o tomto svätcovi a učili sa štedrosti.
Obidve kaplnky sú už vo výstavbe a pri odpustovej 
slávnosti v auguste ich chceme posvätiť.

Milí čitatelia časopisu Slovo,
vopred vám ďakujeme za vaše milodary, ktoré 
pomôžu dobudovať naše najväčšie pútnické miesto 
Ľutinu.

Číslo účtu: 0503342846/0900. 
V časopise máte k dispozícii aj poštovú poukážku.

otec Jozef Novický
farár v Ľutine


